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Muu asiaMnrovvvvom ett jubileumsmynt för VM i ishockey 2022 Utgiven i Helsingfors den 30 mars 2022

191/2022

Finansministeriets förordning
om ett jubileumsmynt för VM i ishockey 2022

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om
mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §
År 2022 ges det ut ett jubileumsmynt med temat VM i ishockey 2022 och valören 5 eu-

ro.

2 §
Jubileumsmyntens mittparti är av nickeljärn av vars vikt 25 procent är nickel och

75 procent järn. Ringen som omger mittpartiet är av koppar och tenn av vars vikt 90 pro-
cent är koppar, och 10 procent tenn. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §
    Jubileumsmyntets diameter är 26,5 ± 0,05 millimeter och dess vikt 8 ± 0,27 gram.
Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Myntet

har en slitrand.

4 §
    Jubileumsmyntet är specialpräglat, varvid myntets botten är blank. Figurerna har av-

bildats med matt yta på en blank botten. Jubileumsmyntet har en helt slät kant. 
    Av jubileumsmynten får högst de 3 000 första exemplaren numreras i hela hundratal.

5 §
    Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att

vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.
    På myntet finns myntutformarens efternamnsinitial M och logotypen för det kungliga

nederländska myntverket.

6 §
   Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.
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    I den övre delen av mittcirkeln på myntets teckensida finns en ishockeypuck. På myn-
tets teckensida syns fem ishockeyklubbor delvis. Klubbornas skaft är av olika längd, och
de börjar från myntets yttre kant och sträcker sig mot myntets mittparti och pucken. De två
klubborna på myntets högra sida överlappar delvis varandra. Texten MM finns till vänster
i myntets övre kant. Texten VM finns till höger i myntets övre kant. Årtalet 2022 finns i
myntets nedre kant. Myntutformarens efternamnsinitial M finns till höger i myntets nedre
kant. Mellan texterna och klubbskaften längs myntets kant löper åtta böjda linjer av olika
längd som omger myntets mittcirkel.

 I mitten på myntets valörsida finns en ishockeyrink med spelare och mål. Ishockeyrin-
ken omgärdas av former som påminner om lågor. Längs myntets kant löper fem böjda lin-
jer av olika längd som omger motivet i mitten. Den böjda linjen längst ner finns i myntets
mittcirkel. Texten SUOMI FINLAND löper längs myntets nedre kant. Logotypen för det
kungliga nederländska myntverket är placerad efter texten. Valörbeteckningen 5 EURO
löper längs myntets övre kant.

7 §
Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2022.

Helsingfors den 28 mars 2022

Finansminister Annika Saarikko

Regeringssekreterare Saara Rahko
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