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AVDELNING I 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

1 kap. 
 

Lagens syften och definitioner 

3 § 
 

Definitioner 

I denna lag avses med 

[…] 

21) skyddat namn och skyddat märke ett namn och 
märke som är infört i handels-, varumärkes-, 
förenings-, stiftelse- eller partiregistret eller en 
inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken eller ett 
varumärke enligt firmalagen (128/1979) eller 
varumärkeslagen (7/1964) samt namnet på ett 
offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en 
självständig offentligrättslig inrättning, en 
offentligrättslig förening samt på en främmande 
stats beskickning eller på ett organ i dem; 
 
35) domännamn en adress på internet under den 
nationella toppdomänen fi eller toppdomänen ax 
för landskapet Åland i form av ett namn som består 
av bokstäver, siffror eller andra tecken eller en 
kombination av dem; 
 
[…] 
 
28) informationssäkerhet administrativa 
och tekniska åtgärder genom vilka det säkerställs 
att information är tillgänglig endast för dem som 
har rätt att använda den, att informationen inte kan 
ändras av andra än dem som har rätt till detta samt 
att informationen och informationssystemen kan 
utnyttjas av dem som har rätt att använda 
informationen och systemen; 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 

AVDELNING VII 
 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM 
ELEKTRONISKA TJÄNSTER 

 
 

21 kap. 
 

Domännamn 
 

163 § 
 

Tillämpningsområde 
 
Detta kapitel tillämpas på domännamn under den 
nationella toppdomänen för Finland (toppdomänen 
fi) och under toppdomänen för landskapet Åland 
(toppdomänen ax) samt på 
domännamnsverksamhet och registreringstjänster 
för domännamn i samband därmed. Vad som i detta 
kapitel föreskrivs om det domännamnsregister som 
förvaltas av Kommunikationsverket ska också 
tillämpas på registret över domännamn under 
toppdomänen ax. 
 

164 § 
 

Kommunikationsverkets domännamnsverksamhet 
och förmedling av domännamn 

 
Kommunikationsverket förvaltar ett register över 
domännamn under toppdomänen fi 
(domännamnsregister) och en databas med teknisk 
information om domännamn för styrning av 
internettrafiken (fi-roten). Endast 
verksamhetsutövare som enligt 165 § har lämnat in 
en anmälan om registrarverksamhet (registrar) får 
göra registreringar i domännamnsregistret. 
Kommunikationsverket får emellertid för 
domännamnsförvaltningens behov avgiftsfritt 
registrera domännamn som består av endast ett 
tecken samt andra domännamn. 
Kommunikationsverket får också göra andra 
anteckningar i domännamnsregistret som behövs 
för att genomföra denna lag. Ett domännamn kan 
registreras på en användare som är en juridisk 
person, en enskild näringsidkare eller en annan 
sammanslutning eller en fysisk person 
(domännamnsanvändare). 
 

165 § 
 

Registrarens anmälningsskyldighet 
 
En registrar ska göra en anmälan till den 
myndighet som förvaltar domännamnsregistret 
innan den inleder sin verksamhet. Anmälan ska 
innehålla registrarens identifieringsuppgifter, den 
e-postadress som ska användas för hörande och 
delgivning samt andra uppgifter som behövs för 



tillsynen. Kommunikationsverket ska utan dröjsmål 
informeras om ändringar i de uppgifter som 
registraren har anmält. Om verksamheten läggs ned 
ska Kommunikationsverket och kunderna 
informeras om detta minst två veckor i förväg. Om 
Kommunikationsverket med stöd av 171 § 2 mom. 
har meddelat ett förbudsbeslut ska kunderna utan 
dröjsmål informeras om detta. 
Kommunikationsverket får meddela närmare 
föreskrifter om hur anmälan ska göras och om 
innehållet i den. 
 

166 § 
 

Domännamnets form och innehåll 
 
Ett domännamn får bestå av minst två och högst 63 
tecken. Ett domännamn får vid 
registreringstidpunkten inte 
1) motsvara någon annans skyddade namn eller 
märke, om inte domännamnsanvändaren 
kan ge en godtagbar grund för registreringen av 
domännamnet, eller 
2) likna någon annans skyddade namn eller märke, 
om domännamnet registreras i uppenbart vinnings- 
eller skadesyfte. 
Kommunikationsverket får meddela föreskrifter om 
de konfigurationer som är nödvändiga för att 
domännamnet ska fungera och om domännamnets 
form, antal tecken och tillåtna tecken. 
 
 

167 § 
 

Anteckning av uppgifter i domännamnsregistret 
och offentliggörande av uppgifter 

 
Ett domännamn ska registreras på 
domännamnsanvändaren. Registraren ska i 
domännamnsregistret anteckna korrekta och 
uppdaterade uppgifter som identifierar 
domännamnsanvändaren samt den e-postadress 
som ska användas för hörande och delgivning 
Kommunikationsverket får offentliggöra uppgifter 
ur domännamnsregistret på sina webbsidor. I fråga 
om fysiska personer får på webbsidorna 
offentliggöras domännamnet och användarens 
namn. I övrigt ska på utlämnande av uppgifter ur 
registret tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. Ett domännamn som 
har registrerats i domännamnsregistret gäller i 
högst fem år. Registraren kan förnya en 
domänregistrering för högst fem år i sänder. 
Kommunikationsverket får utfärda närmare 
föreskrifter om hur registreringen tekniskt ska 
genomföras och om de uppgifter som ska lämnas i 
samband med registreringen. 
 

168 § 
 

Överföring av domännamn och byte av registrar 
 
Domännamnsanvändaren kan överföra 
domännamnet till en annan användare under 
domännamnets giltighetstid. Registraren ska göra 
överföringen inom rimlig tid från mottagandet av 
begäran. Om domännamnet inte har överförts inom 
rimlig tid kan Kommunikationsverket göra 
överföringen. Ett domännamn kan inte överföras 
om ett ärende som gäller avregistrering av 
domännamnet är anhängigt vid 
Kommunikationsverket. Kommunikationsverket 
kan återföra domännamnet till dess ursprungliga 
användare om domännamnet har överförts till 
någon annan utan användarens samtycke och denne 
begär att registreringen ska korrigeras, och 
mottagaren av överföringen inte inom utsatt tid 
anför en godtagbar grund för överföringen. 
Domännamnsanvändaren kan byta registrar under 
domännamnets giltighetstid. Registraren ska vidta 
de åtgärder som krävs för att byta registrar inom 
rimlig tid från mottagandet av begäran. Om 
domännamnet inte har överförts till en annan 
registrar inom rimlig tid kan 
Kommunikationsverket göra överföringen. 
Kommunikationsverket får utfärda föreskrifter om 
det tekniska genomförandet och tidsfristerna i fråga 
om överföring av domännamn och byte av 
registrar. 
 

169 § 
 

Avregistrering av domännamn 
 
Kommunikationsverket får avregistrera ett 
domännamn och avlägsna det ur fi-roten om de 
uppgifter som avses i 167 § 1 mom. Är bristfälliga 
eller felaktiga och om uppgifterna trots uppmaning 
inte korrigeras inom utsatt tid. Om domännamnets 
giltighetstid har löpt ut avregistrerar 
Kommunikationsverket domännamnet och 
avlägsnar det ur fi-roten utan att höra användaren. 
Om innehavaren av en rättighet som avses i 166 § 2 
mom. begär att ett domännamn ska avregistreras 
kan Kommunikationsverket avregistrera ett 
domännamn som har registrerats i strid med lagens 
bestämmelser och avlägsna det ur fi-roten, eller 
registrera domännamnet på innehavaren av 
rättigheten. Kommunikationsverket kan för en tid 
av högst ett år avlägsna registreringen av ett 
domännamn ur fi-roten utan att höra 
domännamnsanvändaren, om 
domännamnsanvändaren har ansökt om flera 
domännamn som liknar någon annans skyddade 
namn eller märke och innehavaren av det skyddade 
namnet eller märket begär att domännamnet ska 
avregistreras. Ett domännamn som har 
avregistrerats blir ledigt och allmänt tillgängligt för 
nyregistrering en månad efter avregistreringen. 



Kommunikationsverket får avregistrera ett 
domännamn, om en domstol genom ett 
lagakraftvunnet avgörande har förbjudit 
användningen av domännamnet. 
 
 

170 § 
 

Registrarens övriga skyldigheter 
 
En registrar ska 
1) innan ett domännamn registreras tillhandahålla 
behövlig information enligt denna lag om kraven 
på domännamnets innehåll och form, 
2) uppdatera uppgifterna i domännamnsregistret, 
3) kunna göra anteckningar i domännamnsregistret 
med hjälp av tekniska arrangemang som 
Kommunikationsverket har fastställt, 
4) i tillräcklig omfattning och effektivt informera 
en domännamnsanvändare om att domännamnets 
giltighetstid löper ut, 
5) på begäran av domännamnsanvändaren 
avregistrera ett domännamn innan dess giltighetstid 
har löpt ut, 
6) sörja för informationssäkerheten i sin 
verksamhet, 
7) utan dröjsmål meddela Kommunikationsverket 
om dess förmedling av domännamn är utsatt för 
betydande kränkningar av eller hot mot 
informationssäkerheten eller för någonting annat 
som väsentligen förhindrar eller stör den; samtidigt 
ska registraren också anmäla hur länge störningen 
eller hotet beräknas pågå, om vilka verkningar 
störningen eller hotet har, om avhjälpande åtgärder 
samt om åtgärder för att förhindra att störningen 
upprepas. Kommunikationsverket får meddela 
närmare föreskrifter om information som ges till 
användare av domännamn, om 
informationssäkerheten i registrarens verksamhet, 
om när en störning som avses i 1 mom. 7 punkten 
ska anses vara betydande samt om innehållet i 
anmälan samt anmälans utformning och hur den 
lämnas in. 
 

171 § 
 

Organisering av domännamnsförvaltningen 
 
Kommunikationsverket har till uppgift att 
1) administrera toppdomänen fi, 
2) bedriva och utveckla den 
domännamnsverksamhet 
som avser fi-domäner, 
3) sörja för överföringsförbindelserna och 
förbindelsetrafiken från namnservrarna för firoten 
till internet, 
4) övervaka registrarverksamheten, 
5) sörja för informationssäkerheten i den 
domännamnsverksamhet som avser fidomäner, 

6) på begäran ge intyg och utdrag ur 
domännamnsregistret. Kommunikationsverket kan 
ge en registrar en anmärkning, om registraren 
bryter mot denna lag eller bestämmelser, 
föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av 
den. I samband med anmärkningen kan 
Kommunikationsverket ålägga registraren att inom 
en rimlig tid rätta till felet eller försummelsen. Om 
felet eller försummelsen inte rättas till inom utsatt 
tid kan Kommunikationsverket för en tid av högst 
ett år förbjuda registraren att registrera domännamn 
eller göra anteckningar som gäller domännamn i 
domännamnsregistret. 
 

172 § 
 

Säkerställande av domännamns 
informationssäkerhet 

 
Kommunikationsverket har rätt att vidta 
nödvändiga åtgärder för att upptäcka, förhindraoch 
utreda sådana betydande kränkningar av 
informationssäkerheten som innebär att fi-
domännamn utnyttjas och som är riktade mot 
allmänna kommunikationsnät användare av dem, 
samt för att inleda förundersökning med anledning 
av kränkningarna. Kommunikationsverket får vidta 
dessa åtgärder utan att höra 
domännamnsanvändaren. De nödvändiga åtgärder 
som avses i 1 mom. kan utföras med avseende på 
namnserverinformationen i fi-roten och kan 
omfatta 
1) åtgärder för att förhindra eller begränsa den 
trafik som riktas till domännamnet, 
2) åtgärder för att dirigera den trafik som riktas till 
domännamnet till en annan webbadress, samt 
3) andra med 1 och 2 punkten jämförbara 
åtgärder av teknisk natur. 
De åtgärder som avses i denna paragraf ska utföras 
omsorgsfullt och de ska stå i proportion till allvaret 
i den kränkning av informationssäkerheten som ska 
avvärjas. Åtgärderna ska utföras utan att 
yttrandefriheten, skyddet av konfidentiella 
meddelanden eller integritetsskyddet begränsas mer 
än vad som är nödvändigt för att säkerställa de 
syften som avses i 1 mom. Åtgärderna ska avbrytas 
om det inte längre finns förutsättningar enligt 
denna paragraf att vidta dem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVDELNING XI 
 

AVGIFTER TILL OCH ERSÄTTNINGAR 
FRÅN MYNDIGHETER 

 
36 kap. 

 
Avgifter till myndigheter 

 
295 § 

 
Domännamnsavgift 

 
En registrar är skyldig att betala domännamnsavgift 
till Kommunikationsverket för registrering av ett 
domännamn i domännamnsregistret och för 
förnyad registrering. När ett domännamn 
registreras ska en utredning över att avgiften är 
betald lämnas. Bestämmelser om avgiftens belopp 
finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 
 
 

AVDELNING XII 
 

MYNDIGHETSVERKSAMHET 
 
 

39 kap. 
 

Behandling av ärenden och hörande av Parter 
 

312 § 
 

Elektronisk delgivning 
 
Ett ärende som omfattas av 
Kommunikationsverkets behörighet kan med en 
parts samtycke handläggas och beslut i ärendet 
delges per e-post. Beslutet eller någon annan 
handling som hör samman med handläggningen av 
ärendet anses ha delgivits då parten till 
Kommunikationsverket sänder en kvittering på att 
meddelandet har lästs. Är det fråga om en handling 
som inte enligt lag behöver delges bevisligen, anses 
handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen efter 
det att meddelandet sändes, om inte något annat 
visas. En handling eller ett beslut som gäller 
domännamn ska dock alltid delges genom epost till 
den adress som parten eller den registrar som 
företräder parten har meddelat 
Kommunikationsverket. Då anses beslutet eller 
handlingen ha delgivits den tredje dagen efter det 
att meddelandet sändes, om inte något annat visas. 
Om en part eller en registrar som företrätt en part i 
ett i denna lag avsett förvaltningsärende har gett 
Kommunikationsverket väsentligt bristfälliga eller 
felaktiga kontaktuppgifter eller låtit bli att uppge en 
väsentlig kontaktuppgift och om uppgifterna inte 
heller senare har kunnat korrigeras eller 

kompletteras, och delgivningen av en handling som 
gäller handläggningen av ärendet eller ett beslut 
inte till följd av detta kan göras på annat sätt än 
genom offentlig delgivning enligt 62 § i 
förvaltningslagen, får Kommunikationsverket delge 
handlingen eller beslutet också genom att publicera 
ett meddelande om saken på sina webbsidor. 
Beslutet eller handlingen anses då ha blivit 
delgiven en månad efter det att meddelandet 
publicerades. I meddelandet ska det anges när 
meddelandet publicerades och när beslutet eller 
handlingen anses ha blivit delgivet. 
 

43 kap. 
 

Ändringssökande 
 

343 § 
 

Överklagande hos marknadsdomstolen 
 
Kommunikationsverkets beslut enligt 21 
kap., 295 § och 312 § 2 och 3 mom. får överklagas 
genom besvär hos marknadsdomstolen. I sitt beslut 
får Kommunikationsverket bestämma att beslutet 
ska iakttas även om det överklagas, om inte 
marknadsdomstolen bestämmer något annat. 
Bestämmelser om handläggningen av besvär som 
avses i 1 mom. Vid marknadsdomstolen finns i 
lagen om rättegång i marknadsdomstolen. 
Kommunikationsverket har rätt att anföra besvär 
över marknadsdomstolens beslut. 
 
 
 

 
AVDELNING XIII 

 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 
 

45 kap. 
 

Ikraftträdande 
 

351 § 
 

Ikraftträdande 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. 
 
 
Genom denna lag upphävs 
1) lagen om televisions- och radioverksamhet 
(744/1998), 
2) lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar 
(1015/2001), 
3) lagen om förbud mot vissa avkodningssystem 
(1117/2001), 



4) lagen om tillhandahållande av 
informationssamhällets tjänster (458/2002), 
 
5) lagen om domännamn (228/2003), 
 
6) kommunikationsmarknadslagen 
(393/2003), 
7) lagen om dataskydd vid elektronisk 
kommunikation (516/2004), 
8) lagen om auktion av vissa radiofrekvenser 
(462/2009). 
 
Lagen om domännamn tillämpas till och med 
den 4 september 2016. Denna lags 21 kap. om 
domännamn, bestämmelserna i 295 § och 
bestämmelserna i 312 § 2 och 3 mom. om en 
registrar som företräder en part träder i kraft 
den 5 september 2016. 
 
Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2015. 
Lagens 227 § 1 mom. 2 och 3 punkten gäller till 
och med den 31 december 2016. 
Lagens 288 § 1 mom. 3 punkten träder i 
kraft den 1 januari 2024. 
Lagens 304 § 2 mom. gäller till och med 
den 30 juni 2022. 
Bestämmelserna i 43 § 3 och 4 mom. i 
kommunikationsmarknadslagen tillämpas till och 
med den 31 december 2015. 
 
 


