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Abstrakt
Diplomová práce nesoucí název Informační politika Finské republiky popisuje
současný stav finského e-governmentu. V textu nalezneme zmínku o Finském úřadě pro
regulaci informací, který nese zkráceně název FICORA. Tento úřad náleží pod Ministerstvo
dopravy a komunikace a má na starosti veškerou agendu spojenou se zpřístupňováním
informací, jejich ochranu, ale také jejich bezpečný přenos. S ochranou dat organizaci pomáhá
Národní bezpečnostní autorita neboli NSA.
Text popisuje finskou informační politiku, její počátky, současnost i strategii na
budoucí období. Odhaluje struktury a organizaci celého informačního aparátu, poukazuje na
překážky, se kterými se musela finská vláda při zavádění e-governmentu vypořádat a jaká
doporučení bylo státu uděleno ze strany OECD.
Dále jsou v práci uvedeny nejdůležitější portály, strategické plány a projekty
Ministerstva financí, které celý projekt e-governmentu zaštituje.
Abstract
This diploma thesis called Information policy of Republic of Finland is describing
finnish e-government in present time. The text talking about Finnish Regulatory Authority –
FICORA. This authority is subordinated to Ministry of transport and communications and it‘s
main mission is making available information, protecting them, but also secure data
transmission. With data protection organization helping the National Security Authority or the
NSA.
The text also describes finnish information policy, it’s beggining, the present and the
future strategy. It reveals the structure and organization of the whole information system,
points out the obstacles it had to Finnish government in implementing e-government deal and
what recommendations were given to the State by the OECD.
Furthermore, this work demonstrates the most important portals, strategic plans and
projects of the Ministry of Finance that the project e-government shielded.
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Předmluva
Téma informační politiky Finské republiky mě, jako autora, zaujalo zejména pro svou
rozmanitost a možnost prozkoumat do hloubky jednu v tomto směru z nejrozvinutějších zemí
světa. Finská republika vkládá do informační polity a informovanosti svých občanů velmi
značné jak finanční, tak i inteligenční prostředky. Není se proto čemu divit, že je opravdu
světovým lídrem a ostatní země světa se mohou od Finska ledacos přiučit.
Z prostudovaných materiálů a informací, které jsem získala přímo od Finského
ministerstva dopravy a komunikací, ale i z dostupných informací z webovských stránek
finských institucí, kterými se v práci zabývám, jsem se pokusila sestavit text, který mapuje
současný stav informační politiky jednoho, na tomto poli, z nejvyspělejších států Evropy,
možná i světa.
V této práci bych se chtěla věnovat zejména popisu finské informační politiky jako
takové, kdy přibližně započaly snahy o elektronizaci služeb, co vedlo finskou vládu
k postupnému zdokonalování služeb občanům a jaké kroky finská vláda provedla pro
dokonalou funkčnost.
S ohledem na zadání diplomové práce musím podotknout, že se větší část práce věnuje
současnému stavu informační politiky, než se při zadávání práce plánovalo, vesměs celá práce
je postavena na zmapování současnosti a blízké budoucnosti. Důvodem je zejména důležitost
pochopení filozofie celého informačního systému ve Finsku a také obsáhlost veškerých služeb
veřejné správy finským občanům.
Úvod práce je věnován pojmu informační politika a jeho vysvětlení.
Další část práce se v krátkosti věnuje Finské republice jako takové. Myslím si, že pro
celistvost tohoto textu je uvedení základních skutečností o Finsku velmi podstatnou zmínkou.
Dle mého názoru se Finsko i přes historickou nadvládu ze strany Švédského království, nebo
později Ruska, stalo jedním z nejvyspělejších samostatných států vůbec a důležitost, která je
kladena na dostupnost informací do jisté míry pramení právě i z historického podtextu.
Třetí kapitola textu pojednává o vztahu finských občanů k informacím, kdo má
informovanost občanů na starosti, které ministerstvo se nejvíce stará o informační
infrastrukturu a jakou strategii na tomto poli zastává v nastávajícím období.

Následující oddíl práce podává informace o úřadu FICORA, který je ve Finsku brán
jako národní informační autorita. Text rozebírá funkci úřadu, jeho vnitřní uspořádání, strategii
a dále bezpečnost chování na internetu.
Finské informační politice jako takové se věnuje šestá kapitola. V ní je popsána její
historie, současný stav, překážky v zavádění e-governmentu, jeho struktura a organizace,
podpůrné projekty apod.
Dále se text věnuje strategickým otázkám informační politiky, vizím a strategiím do
roku 2020, zavádění strategie do praxe a její financování.
Poslední část popisuje nejdůležitější portály finského e-governmentu, díky nimž lze
pochopit princip celého finského e-governmentu, kterým je vstřícnost občanům a snaha
přizpůsobit služby, tak aby i největší laik práci s portály zvládl.
V textu je použit tzv. Harvardský styl citování. Veškeré zdroje, které mi byly
k dispozici, byly přeloženy z finského jazyka do anglického, některé bohužel nebyly
z finštiny přeloženy, tudíž nemohly být použity. Seznam použité literatury je vypracován
v souladu s pravidly normy ČSN ISO 690:2010.

1 Úvod
Informační politika je velmi široký pojem, který lze interpretovat více způsoby.
Pro tuto práci jsem vybrala vysvětlení dle České terminologické databáze pro
knihovnictví a informační vědu (TDKIV), kde je pojem informační politika vysvětlen jako
„Strategie vytváření podmínek, cílů a priorit v oblasti informačních procesů zejména
zdokonalováním informačních technologií, kterou se má dosáhnout zlepšení kvality života
občanů, úrovně státní správy a podnikatelské sféry na úrovni národní (státní), regionální
nebo celosvětové“ [KTD, 2003-].
Pokud mohu vyslovit i svůj názor na problematiku vymezení pojmu informační
politika, určitě bych souhlasila s definicí uvedenou výše, nicméně vytyčila bych zejména
zlepšování kvality života běžných občanů, kteří díky fungující informační politice získávají
důležitou pozici v chodu celého státního celku jako takového. Tím, že se díky moderním
informačním technologiím mohou občané zapojovat do chodu státní správy, jednodušeji a
zejména bezpečněji komunikovat nejrůznější data, jak osobního, tak i pracovního či
nejběžnějšího rázu, mají v rukou neuvěřitelnou moc, kterou právě ve Finské republice občané
využívají plnými doušky.
Informační politika je ve Finsku brána jako něco posvátného, něco, co se musí
neustále zdokonalovat a opatrovat. Kromě zpřístupňování informací, což je jedním ze
základních pilířů finské informační politiky, je kladen důraz na důvěryhodnost veškerých
informačních služeb, což znamená, že mimo zpřístupňování informací se velice dbá na
zabezpečení všech informačních kanálů a dat, jak od uživatelů, tak od poskytovatelů
informačních sítí a celé veřejné správy.
Rozvoj informačních technologií je v dnešní době na velmi vysoké úrovni. Je součástí
každodenního života, a to v osobní i obchodní sféře. Zvyšování informační gramotnosti i
dostupnosti informací samotných přispívá k rozvoji celé společnosti, které se v současnosti
nabízí nespočet příležitostí spojených se získáváním, uplatňováním a předáváním informací.
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2 Fakta o Finské republice
Finská republika, která je jednou ze Severských zemí, se nachází na severovýchodě
Evropy. Stejně jako ostatní země Skandinávského poloostrova, se může pochlubit velmi
rozlehlou divokou přírodou, chladným podnebím a dech beroucí architekturou.
Nezávislost vyhlásila Finská republika 6. prosince 1917. Do té doby byla republika
nejprve pod nadvládou Švédského království, to trvalo bezmála sedm set let, následně, v roce
1809 byla po mírové dohodě, připojena k Rusku.
Státní hranici Finská republika sdílí se Švédským královstvím, Norským královstvím,
Ruskem a Estonskou republikou. Stát zaujímá rozlohu 338 000 km2. Celých deset procent
území zabírají řeky a jezera. Nejsevernějším bodem Finska, a současně i celé Evropy, je
vesnice Nuorgam, která je 51 dní v roce zcela bez slunečního světla (tzv. polární noc) a 72 dní
v roce je pod neustálým slunečním svitem (tzv. polární den). Podnebí je v jižní části republiky
severské mírné, v severní části je potom subarktické. Celkově má Finská republika 5 300 000
obyvatel.
Hlavním městem, které obývá přibližně 587 000 obyvatel, jsou Helsinky. Finové však
za hlavní město nepokládají jen samotné Helsinky, ale i další přilehlá města Espoo, Vantaa
a Kauniainen – tato městská aglomerace nese název Velké Helsinky a dohromady ji obývá
přibližně 1 300 000 obyvatel [Helsinki ja Suomi lukuina, 2012].
Úřední jazyky jsou ve Finsku dva – finština a švédština. Angličtina sice oficiálně
úředním jazykem není, nicméně veškeré důležité dokumenty, týkající se Finska, jsou
přeloženy do angličtiny. Od roku 1995 je země součástí Evropské Unie – to Finsko považuje
za dostatečnou garanci své bezpečnosti a o členství v NATO neusiluje [Hejkalová, 2003, s.
97]. O případném budoucím vstupu Finska do Severoatlantické aliance NATO, by museli
rozhodnout občané v referendu, stejně tak tomu bylo i v případě vstupu republiky do
Evropské Unie. Společnou měnu Evropské Unie EURO přijala Finská republika v roce 2002.
Od roku 1995 je také Finská republika členem OSN a Severské rady.
Většina finské populace je nábožensky založena. To vyplývá ze skutečnosti, že v roce
1923 byla ve Finsku ustanovena plná náboženská svoboda. Evangelicko-luteránská církev je
největší církví, malá část Finů se hlásí k finské pravoslavné církvi. Obě církve jsou státní
[Velvyslanectví Finska, Praha, 2006].
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Hlavou státu je prezident, který je volen na funkční období šesti let, maximálně může
být zvolen dvakrát po sobě. Úřadujícím prezidentem je od roku 2012 Sauli Niinistö [Finland
in facts, 2013].
Finsko si velmi zakládá na vysokém standardu vzdělání (statistiky uvádí sto procentní
gramotnost populace), sociálním zabezpečení a zdravotní péči. Vše je financováno státem.
Mezi hlavní vývozní artikly se řadí elektrotechnika, produkty z kovu, stroje, dopravní
zařízení, dřevo a výrobky z papíru a chemikálie. Dováží se zejména surové materiály,
investiční zboží, energie, spotřebního zboží - např. automobily a textilie [Finland in facts,
2013].
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3 Finská vláda a informovanost občanů
Komunikace je jedním z hlavních pilířů finské společnosti. Mnoho veřejných služeb je
poskytováno a používáno právě přes komunikační služby. Jelikož Finsko klade důraz zejména
na vzdělání, znamená všeobecná dostupnost komunikačních služeb velkou roli v celkové
politice státu. Nedílnou součástí informační politiky je také důvěryhodnost, která je pro
informační společnost hlavním předpokladem pro její existenci.
Jako garant zpřístupňování informací působí ve finské vládě Ministerstvo dopravy a
komunikací (Ministry of Transport and Communication). Ministerstvo je zodpovědné za
legislativu související s komunikačními sítěmi, problematiku ochrany soukromí a zabezpečení
dat, podporu přístupu ke komunikačním službám, frekvenční politiku a právní předpisy
týkající se rozhlasového a televizního vysílání [Finsko. Liikenne - ja viestintäministeriö,
2008].

3.1 O ministerstvu
Historie Ministerstva dopravy a komunikací sahá až do devatenáctého století, kdy
byl Finským parlamentem ustanoven Výbor pro systém dopravy. Postupně z výboru vzniklo
Ministerstvo dopravy a veřejných věcí. V roce 1970 se tehdejší ministerstvo rozdělilo na dvě
nová – Ministerstvo práce a Ministerstvo dopravy a komunikací.
Samotné Ministerstvo dopravy a komunikací se vnitřně dělí na dvě pod ministerstva,
která mají své ministry. První odnoží ministerstva je Ministerstvo dopravy, jehož současnou
ministryní je Merja Kyllönen. Ministryní druhé části Ministerstva byla do dubna 2013 Krista
Kiuru, která měla konkrétně na starosti Ministerstvo pro bydlení a komunikaci. Novou
ministryní je Pia Viitanen.
Ministerstvo komunikací se dále rozděluje na dva úseky. Prvním je Útvar pro
komunikační sítě, který připravuje zákony a strategické plány týkající se síťových licencí,
frekvenčního vysílání, informačních bezpečností a ochrany sítě. Druhým úsekem je Útvar pro
mediální a komunikační služby, jehož hlavním úkolem je dohlížet na dodržování ochrany
soukromí a důvěrnosti během komunikace mezi dvěma a více subjekty, dále se útvar zabývá
projekty týkající se informační společnosti, připravuje licence pro rozhlasové a televizní
programy a v neposlední řadě se stará o dotační politiku novinového publikování.
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Samotné ministerstvo se aktivně zapojuje do strategických plánů Evropské unie na
poli informační politiky. Konkrétně Ministerstvo komunikací reprezentuje Finsko v Evropské
Radě ministrů pro komunikaci.
Obr. č. 1 – organizace ministerstva [Finsko. Liikenne - ja viestintäministeriö, 2008].

3.1.1 Ministryně Krista Kiuru
Ministryně komunikací, Krista Kiuru, se narodila 5. srpna 1977 ve finském městě Pori.
Vystudovala filozofii, společenské vědy a sociologii na Univerzitě v Turku. Od roku 1991 je
členkou finského Červeného kříže, kde následně v letech 2007 – 2010 zastávala funkci
předsedkyně. Od roku 2010 je prezidentkou Asociace spotřebitelů, od roku 2011 je
předsedkyní Finsko-maďarské společnosti.
Politicky se Krista Kiuru vyhranila již v roce 2001, kdy se stala členkou sociálně
demokratické strany. Je členkou městské rady Pori. Od roku 2007 je členkou finského
parlamentu. Poslední dva roky je místopředsedkyní finské Sociálně demokratické strany.
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Ministryní pro bydlení a komunikaci byla zvolena 22. června 2011 a na postu ministryně
setrvala až do 14. dubna 2013, kdy byla ze zdravotních důvodů vystřídána Piaou Viitanen.
Jelikož nová ministryně, zatím nevydala novou strategii, je stále aktuální program Kiuru,
kterému je věnována další část práce.

3.1.2 Program ministryně Kiuru pro její funkční období
Ministryně Kiuru si klade za cíl zejména lepší budoucí fungování televize. Hlavním
cílem Programu komunikační politiky pro elektronická média je garance kvality
a rozmanitosti televizních a rozhlasových programů a zajištění kvality domácí produkce
alespoň na stejné úrovni jako je tomu dnes. Toho chce ministryně docílit tlakem na komerční
stanice, aby hlavní složku v jejich programech představovaly zejména příspěvky v domácích
jazycích – tedy v jazyce finském a švédském.
Jelikož stávajícím poskytovatelům televizního vysílání vyprší licence pro vysílání již
v roce 2016, Ministerstvo navrhlo rozdělení poskytovatelů na dvě skupiny. První skupina
bude vysílat za pomoci stávající technologie až do roku 2026, druhá skupina bude od roku
2017 vysílat v HD rozlišení (vysoké rozlišení). Důvodem rozdělení vysílání je účinné
využívání frekvencí – 700 a 800 megahertzů. [Finsko. Liikenne - ja viestintäministeriö, 2012]
Dle vládního programu by měly komerční stanice poskytnut domácí produkci alespoň
18 procent ze svého vysílacího času, nebo zařadit do programu produkci nezávislých
produkčních společností. V současnosti musí komerční společnosti přenechat domácí
produkci 15 procent ze svého vysílacího času. Tímto krokem chce ministryně podporovat
domácí produkci a domestikaci televizního vysílání.

3.2 Klíčové body informační politiky ministerstva
Hlavním předmětem informační politiky Finska je zaručení funkčního, spolehlivého
datového připojení pro domácí uživatele, firmy i organizace. Ministerstvo ručí za spolehlivost
sítě, vysokorychlostní připojení a bezpečnost elektronických transakcí.
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3.2.1 Klíčové funkce ministerstva [Finsko. Liikenne – ja viestintäministeriö, 2012]
Efektivní dopravní a komunikační systém: sektor zabývající se komunikační
problematikou má za úkol spravovat komunikační sítě, informační zabezpečení, ochranu dat,
informační politiku státu, masmédia a poštovní služby.
Vedení dopravní a komunikační politiky: cílem informační politiky je zajištění
kvalitních a cenově dostupných komunikačních sítí jak pro domácnosti, tak pro veškeré
podniky v zemi.
Legislativní autorita: ministerstvo připravuje zákony, vyhlášky a rozhodnutí, která
jsou přijatá parlamentem, během Prezidentského zasedání vlády a ve vládě samotné.
Ministerstvo rovněž vydává resortní rozhodnutí a nařízení, stejně jako směrnice a pokyny
k jejich provádění.
Spolupráce s Evropskou Unií: jelikož se valná většina nařízení, týkající se
informační politiky, vypracovává právě v Evropské Unii, připravuje ministerstvo veškeré
práce spojené s komunikací. Ministryně Kiuru reprezentovala Finsko na zasedáních Rady pro
dopravu a komunikace v EU.
Mezinárodní spolupráce: ministerstvo je členem např. Mezinárodní Námořní
organizace (International Maritime Organization - IMO), organizace pro civilní letectví (the
Civil

Aviation

Organisation

-

ICAO),

Mezinárodní

telekomunikační

unie

(the

Telecommunication union - ITU) a Světové poštovní unie (the Universal Postal Union UPU).
Vedení a dohled nad správní oblastí ministerstva: ministerstvo dohlíží na fungování
jednotlivých orgánů spadajících pod administrativní sektor prostřednictvím stanovených
ročních výkonnostních cílů, sledování jejich dodržování a dohled nad využíváním daných
prostředků. Správní oblast zahrnuje čtyři agentury a dvě společnosti, kde je majoritním
vlastníkem stát – jednou z nich je i Broadcasting Company, která navíc spadá pod dohled
parlamentu.
Rozpočet a hospodářství: správní oblast ministerstva připravuje roční návrh
rozpočtu, provozní a finanční plán. Dále sleduje peníze přidělené v rámci státního rozpočtu.
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Licence a státní dotace: schvalování a přidělování licencí např. pro výstavbu sítí
mobilních operátorů či pro rozhlasové a televizní vysílání.
Podpora odvětví: ministerstvo sleduje funkčnost dopravy a komunikačních systémů a
podporuje rozvoj, jak dopravy, tak i komunikací a informačních dálnic. Ministerstvo si velmi
zakládá na výzkumu a vývoji, na nichž staví veškerou následnou podporu.
Tiskové a informační služby: ministerstvo se aktivně zapojuje do informatizace
občanů, proto na svých stránkách zveřejňuje informace o rozhodnutích ministerstva, a to i ve
věcech, které dosud nejsou vyřízeny – cílem tohoto počínání je živá sociální diskuze jak
s odbornou veřejností, tak i laickou.
Pod záštitou Ministerstva dopravy a komunikací byla ustanovena organizace FICORA
(The Finnish Communications Regulatory Authority) – Finský úřad pro regulaci komunikací.
Úřad má za úkol shromažďovat provozní licenční poplatky, spravovat provozní licence,
sledovat obsah televizního a rozhlasového vysílání, kontrolovat nezávadnost reklam a
sledovat kvalitu obecných poštovních služeb. V neposlední řadě úřad informuje o hrozbách
informační bezpečnosti.
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4 FICORA – Finnish Communications Regulatory Authority

Finský úřad pro regulaci komunikací je státní orgán, který svou činnost provádí pod
záštitou Finského ministerstva dopravy a komunikací. Jedná se o autonomní úřad, který si
klade za cíl poskytovat co nejuniverzálnější informace a zlepšit dostupnost a bezpečnost
přenášených informací [FICORA, 2007].

4.1 Historie úřadu
Finský úřad pro komunikaci není první organizací, jež se problematikou informací ve
společnosti zabývá. Jako vůbec první se o tuto agentu, spojenou s informační společností,
staralo Centrum pro telekomunikační administrativu, které bylo založeno již v roce 1988. To
mělo za úkol zejména pomáhat obyčejným uživatelům, ale i informačním společnostem,
s problematikou týkající se telekomunikačních technologií.
Svou úlohu zvládalo centrum velice dobře, nicméně, stejně jako jinde ve světě i ve
Finsku, se začala pomalu stávat z telekomunikace komunikace spíše elektronická. Netrvalo
tedy dlouho a informační společnost narůstala takovou rychlostí, že se z Centra pro
telekomunikační administrativu stala hlavní administrativní autorita pro elektronickou
komunikaci a služby informační společnosti [FICORA, 2006].
Není se tedy čemu divit, že se v září 2002 z Centra pro telekomunikační
administrativu stal, za podpory tehdejší ministryně pro komunikace Suvi Lindén, Finský úřad
pro regulaci komunikací. Konkrétně se začalo o změně názvu hovořit na konci roku 2000, kdy
si finští představitelé vlády jasně uvědomovali nutnost změny názvu s ohledem na změnu
poskytovaných služeb.
Konkrétně byl vypracován zákon č. 625/2001 o administraci komunikací, který byl
dále v roce 2003 novelizován.
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4.2 Zákon o administraci komunikací
Zákon o administraci komunikací č. 625/2001, novelizován na zákon č. 397/2003,
zahrnuje 5 článků, které postupně pojednávají o funkcích a povinnostech Finského úřadu pro
regulaci komunikací [Finsko, 2001].
-

Článek první vymezuje název a působnost úřadu. Hlavním bodem je zde
informace, že úřad je zodpovědný za veškerou administrativu týkající se jakékoliv
komunikace ve státě. Dále informuje, že úřad působí v rámci resortu dopravy a
komunikace.

-

Článek druhý se zabývá povinnostmi úřadu, mezi které patří zejména plnění
povinností stanovených v zákonech: č. 313/2001 o trhu komunikací, č. 1015/2001
o rozhlasovém zákoně, č. 313/2001 o poštovních službách, č. 744/1998 o státní
televizi a rozhlasovém fondu, č. 14/2003 o elektronickém podpisu a č. 228/2003
o doménových jménech.

-

Článek třetí ustanovuje orgán vlády pro vydávání dalších vyhlášek, tím se dostává
vláda do pozice, že může dodatečně vydávat vyhlášky, které musí být úřadem
plněny. Mezi takové vyhlášky patří například jak řešit problémy v rámci úřadu,
nebo v organizaci úřadu, jak chránit zájmy úřadu apod.

-

Článek čtvrtý stanovuje nabytí platnosti zákona – 1. září 2001 a dále ruší zákon
č. 518/1988 o telekomunikační správě.

-

Článek pátý informuje o přechodných ustanoveních.

4.3 Uspořádání organizace FICORA
Organizace se dělí (viz obr. č. 2) na sedm správních oblastí, které jsou všechny pod
správou generálního ředitelství. Ředitelství musí vědět všechny plánované kroky jednotlivých
oddělení a také zodpovídá za správnost a plynulost provozu.
Jednotlivá oddělení organizace jsou rozdělena na dvě sekce – vnější ziskové oblasti,
kam patří: komunikační trhy a služby, sítě a zabezpečení, rádio a frekvence, televizní
poplatky a vnitřní ziskové oblasti, kam se řadí správa, komunikace a správa dat [FICORA,
2013].
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Obr. č. 2 – uspořádání organizace FICORA [FICORA, 2013].

4.3.1 Oddělení komunikačních trhů a služeb
Toto oddělení zodpovídá za správné a efektivní fungování komunikačních trhů. Mezi
hlavní úkoly oddělení patří zejména kontrola telekomunikačních společností, zda si navzájem
účtují správné poplatky, či se navzájem nediskriminují apod. Dále oddělení komunikačních
trhů a služeb dohlíží na sestavování analýz trhu, shromažďování informací a srovnávání cen.
Další, nedílnou součástí, práce tohoto oddělení je i všeobecný dohled nad
dodržováním národní broadbandové strategie.
Mezi další oblasti správy patří i analýza spotřebitelských požadavků a problémů
týkajících se telekomunikačních služeb, poštovních služeb, televize a rozhlasového vysílání.

4.3.2 Sítě a zabezpečení
Útvar, jenž má za úkol monitorovat informační bezpečnost napříč celým Finskem, je
Oddělení sítí a jejich zabezpečení. Dohlíží na rozšiřování, implementaci a funkčnost
informačního zabezpečení.
Mezi důležité funkce útvaru patří bezesporu dohled nad Národní autoritou pro
bezpečnou komunikaci (NSCA-FI – The National communication security autohoty) a
Národní počítačovou bezpečností (CERT - FI - Finnish national computer security).
Dohledem se rozumí řízení a sledování ochrany zachování důvěrnosti, zajištění bezporuchové
a bezpečné telekomunikační sítě a správa finských doménových jmen.
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4.3.3 Rozhlasové frekvence
Toto oddělení má na starosti plánování využití rozhlasových frekvencí, a to
v národním i mezinárodním měřítku. Dále plánuje využívání kmitočtů pro rozhlasové sítě,
vydává předpisy o využívání kmitočtů a radiových zařízení.

4.3.4 Televizní poplatky
Televizní poplatky, které se vyberou, jsou předány Státní televizi a rozhlasovému
fondu. Oddělení pro Televizní poplatky dohlíží na informovanost občanů ohledně nově
puštěných kanálů, zařizuje zákaznický servis a stará se o marketingové kampaně spojené
s televizním vysíláním.

4.3.5 Správa
Má na starosti veškerý personál, ekonomiku, řeší projekty. Hlavním úkolem je rozvoj
celé organizace FICORA.

4.3.6 Správa dat
Toto oddělení je zodpovědné za správu a vývoj informačního systému a jeho
automatizaci, veškerý počítačový hardware i software celé organizace a v neposlední řadě
i podpůrný servis a informační bezpečnost při kooperaci s ostatními odděleními.

4.3.7 Komunikace
Oddělení komunikace má na starosti vnitřní i vnější komunikaci a zákaznický servis.
Jako příklad lze uvést vydávání časopisu Signaali, komunikace s médii apod. [FICORA,
2012]

4.4 Vývoj bezpečné komunikace
Hlavní zásadou organizace FICORA je ochrana komunikace a v neposlední řadě
i vývoj v oblasti bezpečné komunikace. To znamená, že organizace dbá na dostupnost
efektivní a bezpečné komunikační sítě pro celé Finsko.
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K dodržování všeobecné zásady o ochraně komunikační sítě napomáhá i vytyčení
několika cílů, které organizace bezpodmínečně dodržuje. Mezi cíle vedoucí k rozvoji
informační společnosti patří zejména informačně - zabezpečená

společnost, efektivní

připojení pro elektronické komunikace, dostatečné a bezporuchové zdroje pro elektronickou
komunikaci, účinně fungující komunikační trhy, dobrá kvalita informačních služeb a
v neposlední řadě univerzální elektronická média.
Hodnoty, napomáhající k vývoji bezpečné komunikace, a které organizace ze zásady
dodržuje a podporuje, jsou dobrá kultura služeb, odbornost personálu a rozvoj služeb.

4.5 Národní bezpečnostní autorita
Finská Národní bezpečnostní autorita neboli NSA (National Security Authority) je
autorita, která funguje pod záštitou finského Ministerstva zahraničních věcí. NSA se stará jak
o vnitrostátní bezpečnostní politiku, tak ale i o mezinárodní. Na mezinárodní úrovni hájí
zájmy Finské republiky zejména spoluprací na přípravě mezinárodních bezpečnostních smluv.
Jednou z klíčových funkcí je také řízení a sledování mezinárodní ochrany utajovaných
informací a dohled nad mezinárodní spoluprací finských společností a organizací
[Finsko. Ulkoasiainministeriö utrikesministeriets, 2013].
Součástí Národní bezpečnostní autority je Národní autorita pro bezpečnou komunikaci
(NCSA- FI). NCSA-FI se specializuje zejména na zajišťování informací v záležitostech
týkajících se nakládání s utajovanými skutečnostmi v oblasti elektronické komunikace.

4.5.1 Vymezení činnosti NSA na mezinárodní úrovni
-

Příprava pokynů a dohod týkajících se národní bezpečnosti

-

Pokyny jak nakládat s mezinárodně-utajovanými skutečnostmi

-

Schvalování kryptografických produktů na ochranu informací

-

Akreditace informačních systémů zapracovávajících mezinárodní utajované
informace

-

Koordinace a řízení národních aktivit na poli informační bezpečnosti
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4.6 Certifikace organizace FICORA
Jako každá obdobná organizace i FICORA dodržuje světové standardy v oblasti
ochrany dat. Pro oblast ochrany dat byl v říjnu 2010 přijat certifikát ISO/IEC 27001.
Certifikace se vztahuje na veškeré operace veřejné správy, které jsou prováděné v Helsinské
kanceláři Itämerenkatu. Samotnou certifikaci provedla organizace Inspecta Sertifiointi Oy.

4.6.1 Certifikát ISO/ IEC 27001
Standard ISO/IEC 27001 patří do rodiny standardů ISO/IEC 27000. Tyto standardy
byly vytvořeny jako doporučení pro nejlepší možné fungování řízení informační bezpečnosti
v dané společnosti. Byl publikován v říjnu 2005 Mezinárodní organizací pro standardizaci
(International Organization fot Standardization – ISO) a Mezinárodní elektrotechnickou
komisí (International Electrotechnical Commission – IEC), jako ISO/IEC 27001: 2005 –
Informační technologie – Techniky zabezpečení – Řízení systémů informační bezpečnosti –
Požadavky (ISO/IEC 27001:2005 – Information technology – Security techniques –
Information security management systems – Requirements) [ISO/IEC 27001:2005].
Standard specifikuje požadavky na vytváření, zavádění, provozování, monitorování,
přezkoumávání, udržování a zlepšování dokumentovaného systému řízení bezpečnosti
informací v kontextu organizace a celkových podnikatelských rizik. Standard je navržen tak,
aby zajistil v organizaci výběr adekvátních bezpečnostních opatření, která mají za úkol
ochraňovat jak data, tak i uživatele, kteří tyto data používají. V neposlední řadě dává standard
záruku důvěryhodnosti všech zainteresovaných osob v dané společnosti [ISO/IEC
27001:2005].

4.7 Strategie organizace FICORA
Organizace FICORA si stejně jako Ministerstvo dopravy a komunikací připravila
strategii svého počínání, a to až do roku 2020.
Samotná organizace považuje strategii svého počínání v nejbližších letech za jednu
z klíčových činností, na kterých staví veškeré své činy a rozhodnutí. Celá strategie byla před
jejím sestavením v roce 2011 podrobena velmi podrobné analýze, která rozebírala stav
finského informačního trhu. Rozebíral se nejen stav informační společnosti, její rozšiřování
do běžné společnosti, ale zejména také finanční stránka věci. Velkou roli totiž hrají
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prostředky, které vláda hodlá vydat do rozvoje právě informační gramotnosti svých občanů.
Aby byla strategie stále aktuální a nedocházelo ke zbytečné kritice, je stanovená každoroční
aktualizace celé strategie, během níž se přezkoumává současná situace na informačním trhu a
její vývoj. Každý rok na podzim je tak celá strategie poupravena, aby vyhovovala potřebám
státu.

4.7.1 Body strategie
Strategie je rozdělena do třech oddílů, které budou následně popsány v práci. Prvním
bodem strategie je zajištění univerzálnosti informačních služeb, druhým je zlepšování
dostupnosti základních informačních služeb a konečně třetí oddíl, který poukazuje na rozvoj
funkčnosti a zabezpečení informačních sítí a služeb.
Informační služby se stanou více univerzální:
V návaznosti na narůstající počet uživatelů informačních služeb, se tyto služby stávají
stále více univerzální a tím roste i potřeba využití dalších a dalších frekvencí, neboli kmitočtů,
pro jednodušší a rychlejší přenos dat. Díky tomuto trendu, se kromě tradičních poskytovatelů
komunikačních služeb, dostávají na trh i noví poskytovatelé, kteří brání právě velkým
poskytovatelům zdražovat své služby, a tím napomáhají udržovat univerzalitu služeb.
Organizace FICORA tak slouží jako ochranný orgán, který zajišťuje, že poskytování
informačních služeb je univerzální a reaguje na rostoucí potřebu uživatele. Dále FICORA
ovlivňuje tvorbu právních předpisů, a to jak na vnitrostátní, tak i mezinárodní úrovni [Ficora’s
strategy 2020, 2012].
Zlepšování dostupnosti základních informačních služeb:
S přibývajícím rozvojem sítí a elektronické komunikace, se mnoho služeb, včetně těch
veřejných, přesouvá na internet. Ovšem i v tak informačně gramotném státě jako je Finsko,
jsou oblasti, které díky své odlehlé poloze mají připojení k internetu velmi omezené, nebo
dokonce žádné. Právě do těchto oblastí chce organizace FICORA, s odkazem na finský zákon
o dostupnosti internetu a informačních sítí, který říká, že každý občan Finska má nárok na
základní připojení k internetu, které mu poskytne dostatečnou informovanost v oblasti státní
správy, zavést internetové připojení [Ficora’s strategy 2020, 2012].

24

Rozvoj funkčnosti a zabezpečení informačních sítí a služeb:
Jelikož se společnost jako taková, nejen ta finská, stává více závislou na informačních
sítích a službách, stále více roste možnost zneužití bezpečnosti komunikace, která je
uskutečněná právě pomocí informačních sítí. A bylo to právě nedostatečnost zabezpečení, co
přinutilo organizaci FICORA pro rázný krok. Zprvu zanedbaná oblast bezpečnosti
elektronické komunikace, se tak rychle stala prioritou číslo jedna. V současné době FICORA
nabízí univerzální vládní služby spojené s informační bezpečností jak pro občany, tak pro
podniky i veřejnou správu [Ficora’s strategy 2020, 2012].
Dle mého názoru je, i přes kritiku finské společnosti, která vidí v oblasti zabezpečení
informačních služeb značné mezery, finská bezpečnost elektronické komunikace na velmi
dobré úrovni. Zejména díky organizaci FICORA mají obyvatelé možnost porozumět jak
jednotlivým metodám zabezpečení, tak ale i jejich použití v elektronickém světě.
S porovnáním s českým systémem e-Government, který spustilo Ministerstvo vnitra, kde
základní vysvětlení jednotlivých bezpečnostních opatření chybí (pokud chcete více informací
o šifrování, musíte se doslova pro-klikat přes několik stránek ke zdroji), je systém
informovanosti finských občanů na velice pokročilé úrovni. Dá se říct, že oproti České
republice, jsou tamní obyvatele v oblasti informační gramotnosti o několik let napřed.
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5 Bezpečnostní opatření
Na webových stránkách organizace FICORA naleznou uživatelé přehledný soupis
všech používaných bezpečnostních postupů, které organizace k zabezpečení informací
používá. Přehled je obohacený o detailní vysvětlení, jak daný bezpečnostní prvek funguje a
kde se používá. Jedná se o velice propracovaný soubor informací, který je napsaný tak, aby ho
pochopil i laik.
Kromě vysvětlených metod zabezpečení, které jsou dostupné pro elektronickou
komunikaci, vytvořila organizace FICORA i příručky a informační portály, jak dodržovat
bezpečnost na internetu. Myslím si, že je to v dnešní době, plné nástrah, velice dobrý krok.

5.1 Bezpečnost na internetu v první řadě
Národní autorita vytvořila pro bezpečnou komunikaci (NCSI- FI) ve spolupráci
s organizací FICORA dva portály. První s názvem Rádce pro informační bezpečnost
(Information security guide) a druhý Škola online bezpečnosti (Online safety School). Oba
portály jsou zaměřené na to, jak by se uživatel měl na síti chovat a čeho by se měl vyvarovat.
Více o obou portálech uvádím dále v práci.

5.1.1 Škola online bezpečnosti
Portál nesoucí originální název „Online safety school“ slouží jako příručka, rádce,
nebo chcete-li, pomocník při vštěpování základních hodnot dětem, které je na internetu dobré
dodržovat. Samotný portál je velmi interaktivní, neboť obsahuje živé odkazy na právě
probíhající soutěže, hry i aktuality ze světa internetové bezpečnosti. Velká výhoda portálu
spočívá také v jeho zaměření přímo na děti. Konkrétně je portál rozdělen do tří kategorií –
informace pro studenty/děti, pro rodiče a pro učitele. Dále obsahuje odkazy na doprovodné
příručky, které lze (ve finštině) stáhnout a prostudovat.
Sekce pro studenty/děti obsahuje mnoho typů jak se na internetu pohybovat a čemu se
vyhnout. Jedna z nejpodstatnějších informací, o tom jak by se měli mladí lidé a děti chovat na
internetu, se nachází jako záložka hned na prvním místě – Netiketa pro mládež (Youth
netiquette).
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Netiketa pro mládež mimo jiné obsahuje tyto body [Mediataitokoulu, 2013]:
o Mám právo na soukromí – pečlivě si rozmyslete, co dáváte na web, opravdu
zvažte, zda poskytnete své jméno, telefonní číslo či adresu. Tyto informace
jsou velice snadno zneužitelné. To co jednou umístíte na internet, už nemusí jít
vzít zpět.
o Mám právo být nechán na pokoji – Víte, s kým mluvíte? Ne každý je milý,
proto buďte opatrní na to, s kým mluvíte a co o sobě povíte. Nikdy nechoďte
na schůzky domluvené přes internet sami, vždy jděte s někým dalším a
schůzku si domluvte na veřejném místě. Pokud na internetu narazíte na
nevhodný obsah, nestyďte se a řekněte to rodičům.
o Nebudu podveden – kdo stojí za zveřejněnou informací? Informace a
materiály, které vypadají věrohodně, věrohodné být nemusí – vždy se optejte
rodičů, před tím, než něco stáhnete či koupíte.
o Ostatní uživatele webu mají také city – lidé, které potkáváte na internetu, jsou
opravdoví lidé, stejně jako vy, chovejte se tedy tak, jako byste s nimi mluvili
bezprostředně – se vzájemnou pokorou.
o Mám právo na svou tvorbu – je zakázáno publikovat tvorbu, která není vaše
bez povolení autora. Nepublikujte žádné informace o svých kamarádech,
jestliže vám k tomu nedají svolení.
Sekce zaměřená na učitele obsahuje informace nejen o tom, jak se mají na internetu
chovat oni samotní, ale i jak mají učit své studenty správně internet užívat. Velmi důležitá
informace se týká souhlasu rodičů dětí s publikováním fotek jejich dětí na internetu – učitel
by nikdy neměl nic publikovat bez souhlasu rodičů. Dále jsou učitelé upozorněni, na možnost
zneužití publikovaných informací od různých nebezpečných osob.
Za velmi důležité pokládám v učitelské sekci informace o nástrahách webových
stránek a internetu jako takového. Mezi takové nástrahy patří nejrůznější viry, trojští koně,
nevyžádané e-maily či vyskakovací okna tzv. pop – ups. Právě diskuze s dětmi na téma virů a
nástrah webu vedou k velmi dobré informační gramotnosti již od nízkého věku.
To co platí o chování na internetu pro děti, platí ve stejné míře i pro jejich učitele.
I učitelé by měli ctít autorské právo a nepublikovat nic, bez vědomí autora, či jeho dostatečné
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citace. To by měli učitelé svým žákům rovněž připomínat a dbát na dodržování tohoto
pravidla.
Kromě informací, jak by se měli chovat na internetu děti a jejich učitelé, obsahuje web
i informace o tom, čím se mají řídit při používání internetu rodiče. Většina dospělých internet
používá zcela běžně a neuvědomují si, že pro děti může být tento informační nástroj plný
nástrah. Velká pozornost je na tomto webu věnována reklamě, která je na internetu
všudypřítomná a děti se jí neumí tak dobře bránit jako dospělí jedinci.
Informace o tom, jak zabezpečit webové prohlížení, jak nastavit prohlížeč, aby se na
stránky, na které rodiče nechtějí, aby se jejich ratolesti dostaly, to vše, webové stránky
nesoucí název Škola online bezpečnosti, nabízí a podrobně vysvětlují.
Kdy začít s dětmi používat internet
Webová stránka Škola online bezpečnosti je výborným zdrojem informací pro rodiče,
kteří nechtějí nechat nic náhodě, ba naopak chtějí připravit své děti na život v informační
době.
Informace jsou rozloženy do třech sekcí [Mediataitokoulu, 2013]:
o Pro rodiče předškoláků (děti do 7 let) – jednou z nejdůležitějších věcí je
společná diskuze s dětmi o tom, co je na internetu může čekat a na co by si
měly dát pozor. Nicméně, pro ochranu svých dětí můžou rodiče udělat více.
Typy od tvůrců webu jsou následující: vytvořte pravidla, ukažte dětem, jaké
webové stránky mohou navštěvovat, nastavte, jaké stránky jim budou
nedostupné, vždy buďte přítomní v místnosti, kde je dítě používající internet,
diskutujte s ním o tom, co právě dělá.
o Pro rodiče dětí na prvním stupni (děti od 7 do 12 let) - zde jsou stanovena
podobná pravidla jako u mladších dětí. Tyto pravidla jsou jen doporučována
upravit na míru dané rodiny. To znamená popřemýšlet o svých dětech a
navzájem se od sebe učit. Dětem v tomto věku je však nutné ukázat hranice, za
které nemohou jít, jako například nakupovat na internetu, klikat na nejrůznější
reklamy, odkazy apod. V sekci pro děti tohoto věku jsou i informace jak
stanovit délku sledování televize či hraní počítačových her.
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o Pro rodiče adolescentů (děti od 13 do 16 let) – pravidla a doporučení jsou tu
vesměs stejná jako v sekci pro rodiče dětí na prvním stupni. Jen je kladen větší
důraz na individualitu každého dítěte a rodiny.

5.1.2 Rádce pro informační bezpečnost
Rádce pro informační bezpečnost (Information security giude) obsahuje, stejně jako
webová stránka Škola online bezpečnosti, důležité informace ohledně používání internetu. Na
rozdíl od Školy online bezpečnosti se však nezaměřuje tolik na nejmenší uživatele internetu,
ale na dospělou populaci, které radí jak internet používat, na co si dát pozor a co raději na
internetu vůbec nedělat. Celé webové rozhraní je rozděleno do několika tematických okruhů –
základní pokyny, služby na internetu, software a připojení, bezpečnostní ohrožení a ochrana
proti nim, materiály, kde najdou uživatelé více informací a kontakty, kam se mohou uživatelé
při potížích či nejasnostech obrátit [Tietoturvaopas, 2013].
Základní pokyny [Tietoturvaopas, 2013]
Do sekce základní pokyny se řadí netiketa, ochrana soukromí, bezpečné připojení,
přenosné počítače a ochrana dat, klasické nepřenosné počítače a ochrana dat, legislativa na
internetu.
Pravidla používání internetu by měl znát každý, bez ohledu na věk. Při sestavování
pravidel, jak by se měl uživatel internetu chovat, kladli jeho tvůrci asi největší důraz na to,
aby si uživatelé uvědomili, že se na internetu mají chovat stejně jako by se chovali v běžném
životě. To platí pro všechny věkové skupiny, bez ohledu na vzdělání či pohlaví.
Následující body nastiňují bezpečné chování na internetu [Tietoturvaopas, 2013]:
1. Používání e-mailu: zde je kladen důraz zejména na personalizaci uživatele, neboť
e-mail je v dnešní době formou komunikace jako každá jiná, nehodí se proto posílat
zprávy lidem, které uživatel nezná osobně, či si z jiných uživatelů dělat legraci. Velmi
důležitá je v e-mailové komunikaci bezpečnost. Každý uživatel má mít svůj e-mailový
účet zabezpečený heslem, které by mělo být unikátní a znát by ho měl pouze samotný
uživatel, nikdo jiný. Další velmi podstatnou věcí při užívání e-mailu je komunikace
samotná, i e-mailová komunikace se totiž stává ohrožená, neboť se uživatelé často
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stávají obětmi nevyžádané pošty, neboli spamu. Tuto nevyžádanou poštu by uživatelé
neměli otvírat vůbec.
2. Komunikace online: pokud uživatel přispívá do internetových diskuzí, měl by tak činit
uváženě, nikoho neurážet a neobtěžovat svými výroky ostatní uživatele. Nikdo nesmí
používat identitu jiných lidí.
3. Nenechat se zmást: jelikož na internetu může být zdánlivě kdokoliv a vydávat se také
za kohokoliv, uživatelé by se měli mít na pozoru, s kým komunikují. Velmi důležité je
nenechávat odemčený počítač bez dozoru - zejména na pracovišti.
4. Pozor na to, k čemu se na internetu uživatel zavazuje: kdekoliv se na internetu uživatel
registruje, souhlasí s podmínkami, které stanovil majitel webu, uživatel by neměl
nikdy souhlasit s danými podmínkami bez pečlivého přečtení.
5. Internet má dlouhou paměť: vše, co uživatel publikuje, bude dostupné velmi dlouho.
6. Pravdivost informací: ne vše, co je publikované na internetu je pravda, proto je vždy
lepší si informace ověřovat na více místech.
7. Copyright platí i na internetu: pokud uživatel používá jakýkoliv materiál na internetu,
který sám nevytvořil, musí mít k takovému počínání souhlas autora, či pečlivě ocitovat
dílo, které používá.
Služby na internetu
Zde se vysvětluje, jak se chovat při používání internetového bankovnictví, při
nakupování online, jaké nabízí služby veřejný sektor, jak bezpečně používat internetové
služby a v neposlední řadě virtuální komunikace. Tato témata jsou rozebírána a vysvětlována
dopodrobna tak, aby jim porozuměl i největší laik.

Software a připojení
Sekce obecně vysvětlující operační systém počítače, vyhledávače a e-mailové
programy, programy pro chatování, ochranu softwaru a připojení. Pojmy jsou opět stručně a
jasně vysvětleny.
Bezpečnostní ohrožení a ochrana proti nim
Jedno z největších ohrožení uživatelů internetu je tzv. malware, neboli počítačový
program, který je určený k poškození počítačového systému. Právě kvůli zákeřnosti tohoto
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viru, který může mít spoustu podob, mu věnovali tvůrci webu velmi obsáhlou část portálu.
Uživatelé naleznou vysvětlení co malware je, jak ho poznají a jak se proti němu můžou bránit.
K dalším užitečným informacím patří i jak se bránit hackerskému útoku, jak
zabezpečit e-mailovou schránku před nevyžádanou poštou, neboli spamem. Jak se chovat
v případě ztráty dat a jak si chránit mobilní telefon.
Mezi velké výhody výše popsaných portálů patří stručnost a jasnost podávaných
informací. Veškeré pojmy jsou vysvětleny tak, aby byly pochopeny širokou veřejností a
napomohly tak informační gramotnosti celého národa. Velkou výhodou portálů je také
zejména ucelenost informací.
U portálu věnovaného dětem (Škola online bezpečnosti) oceňuji hravost tvůrců, kteří
dětem připravili online karetní hru, při které se děti učí jak se správně a hlavně bezpečně
chovat na internetu. Hra obsahuje otázky týkající se např. spamu, řetězových e-mailů či
ochrany počítače. Děti tak mají možnost ověřit si své znalosti v oblasti bezpečného používání
internetu zábavnou formou. Kromě karetní hry portál obsahuje i typy pro učitele jak s dětmi
pracovat zábavnou formou. Mimo hry je zde zmínka i o mezinárodní akci Den bezpečnějšího
internetu (Safer internet day), o kterém se zmíním dále v práci.
Oba portály jsou přeloženy do angličtiny, tudíž jsou dostupné i pro obyvatele Finska,
kteří neumí tak dobře finsky nebo švédsky. Oba portály navíc obsahují další odkazy na
webové stránky, kde se jejich uživatele mohou, v případě zájmu dozvědět více informací
o daném tématu. Tyto nadstavbové stránky jsou většinou pouze ve finštině, ale myslím si, že i
tak jsou informace o internetovém připojení a práci na internetu velice pěkně zpracované a
napomáhají zlepšovat stav informační gramotnosti napříč celým Finskem.

5.2 E – government a elektronická identifikace
Elektronická identifikace je při používání internetu naprostou nezbytností. Proto byly
ve Finsku zavedeny nejrůznější opatření umožňující elektronickou identifikaci.
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5.2.1 Elektronické identifikační karty
Stejně jako v České republice a dalších zemích se i ve Finsku musí občan prokazovat
identifikační kartou neboli občanským průkazem. Tento průkaz může být použit i jako
cestovní doklad.
Od roku 1999 měli finští občané na výběr ze dvou druhů identifikačních karet –
klasické bez čipu a elektronické doplněné o čip, na který šlo nahrát osobní údaje a používat
jej k elektronické identifikaci (např. při platbách přes internet apod.).
Současná podoba identifikačních karet byla schválena a následně vpuštěna do oběhu
v roce 2003, jednalo se o karty, které měly elektronický čip zabudovaný již automaticky a
uživatel je od tohoto roku může používat k elektronické identifikaci i jako certifikát
k elektronickému podpisu [Poliisi, 2013].
Velmi podstatnou výhodou elektronických identifikačních karet je od června 2004 i
možnost kombinace identifikační karty s kartou zdravotní. To znamená, že si finský občan
může zažádat o nahrání dat o zdravotním pojištění na svou identifikační kartu a mít tak pouze
jednu kartu namísto dvou, tato funkce je nyní automatizovaná [Gemalto, 2013].
Elektronická identifikační karta může také nahradit kartu KELA, která svému držiteli
potvrzuje, že je součástí sociálně-zdravotní služby ve Finsku. Karta instituce KELA zaručuje,
že její držitel platí sociální a zdravotní pojištění a může tedy čerpat nejrůznější dávky či být
ošetřen v nemocnici apod. [Henkilöasiakkaat-KELA, 2012].

5.2.2 Mobilní elektronická identifikace
Jak již bylo v práci zmíněno, Finská republika byla již od počátku devadesátých let
světovým lídrem, co se mobilní komunikace týče. To bylo zapříčiněno zejména úspěchem
finské firmy Nokia, která se stala průkopníkem mobilní komunikace.
Jednou z věcí, která právě činí finské občany finskými občany, je láska k mobilním
telefonům jako takovým. 100 procent dospělé finské populace vlastní mobilní telefon a valná
většina občanů je i velmi zaujata jejich nejnovější nabídkou. Není se tedy čemu divit, že je
finským občanům nabízena i identifikační služba přes mobilní telefon [Gemalto, 2013].
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Tato služba byla zprvu nabízena pouze jedním mobilním operátorem, který na
projektu mobilní elektronické identifikace spolupracoval s finskou vládou. Služba nese název
Valimo Mobile ID a je jednou z nejvyhledávanějších služeb vůbec. V roce 2011 získala
služba plnou podporu finské vlády, momentálně je služba nabízena třemi operátory a je zcela
synchronizována s finským e-govenrmentem, kterému mobilní identifikace přinesla skutečný
rozměr [Gemalto, 2013].

5.2.3 Jak mobilní elektronická identifikace funguje
Pokud chce občan využívat funkci mobilní identifikace, musí si nejprve pořídit tzv.
PKI SIM kartu, která je oproti obyčejné SIM kartě vybavena složitým bezpečnostním
algoritmem, který zabraňuje zneužití karty [Gemalto, 2013].
Zabezpečení mobilních služeb bylo i jednou z největších výzev celého finského
e-governmentu, který znamenal pro uživatele zpřístupnění služeb prakticky kdekoliv a
kdykoliv.

5.2.4 Karta pro bankovní identifikaci
Ač se může zdát, že karta pro bankovní identifikaci nijak zvlášť nesouvisí s ostatními
elektronickými identifikačními kartami, opak je pravdou. Byla to totiž právě tato karta, která
inspirovala tvůrce PKI SIM karty k její výrobě. Bankovní identifikace byla dlouhou dobu
jednou z nejbezpečnějších služeb finského e-governmentu. Uživatelé používali jednorázová
hesla, kterými se přihlašovali do bankovního systému. Systém autorizace tak byl na velmi
vysoké úrovni. Naneštěstí se začaly množit snahy o prolomení bezpečnostního algoritmu a
proniknutí do systému k datům uživatelů.
Bankovní identifikační karta byla ve Finsku velmi oblíbená pro svou bezpečnost a
jednoduchost. Kromě bankovnictví se dala využít i v jiných službách e-governmentu, což
obyvatelům zjednodušovalo komunikaci se správní oblastí Finské republiky [Valimo, 2012].
Ti obyvatelé, kteří byli držiteli této karty, nemuseli tedy nutně mít i elektronickou
identifikační kartu s čipovým prvkem. Tohoto faktu si byli mnozí vědomi a kartu využívali,
jak mohli.
Tím, že se bankovní karta pomalu stávala čím dál tím větší náhradou za čipovou
identifikační kartu, museli bezpečnostní technici zajistit i její lepší bezpečnost. To se bohužel
33

nepodařilo a s přibývajícími útoky na celý bankovní systém, jak už bylo výše řečeno, musel
být vyvinut systém jiný – systém PKI SIM karet.
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6 Finská informační politika
Finská informační politika, v podobě jak ji zná většina finských obyvatel, se začala
utvářet na počátku 90. let dvacátého století. Právě v té době využila svého potenciálu firma
Nokia, která naučila celý svět používat mobilní telefony. Ve stejné době vytvořil Linus
Torvalds operační systém Linux. A byly to právě mobilní telefony a operační systém, co
představilo světu inovaci v podobě informační a komunikační technologie, jenž přináší nové
investice a mění tak strukturu i produktivitu celé národní ekonomiky [Pelkonen, 2004, s. 2 3].
Finsko se tak stalo světovým lídrem v oblasti využívání informačních a
komunikačních technologií, využilo svého nově nabitého potenciálu, obnovilo svou
ekonomiku a začalo reformovat státní správu. Velkou podporu reformaci státní správy a
následné vytvoření e-governmentu prokázalo Ministerstvo financí spolu s organizací OECD
(The Organisation for Economic Co-operation and Development). Právě tyto dvě organizace
nechaly vypracovat první komplexní studii o e-governmentu. Podrobná analýza struktur a
procesů poukázala na silné a slabé stránky finského začínajícího e-governmentu a dopomohla
k dalšímu jednání na poli finské informační politiky [Lau, 2003, s. 8].
Současný

e-government

ve

Finsku

je

postaven

na

centrálním

vedení a

decentralizované odpovědnosti a realizaci. Nicméně, tak tomu nebylo vždy. Zpočátku bylo
vedení roztroušeno mezi více organizací (ministerstev a agentur) a jeho podoba byla
vytvářena spíše než plánováním vlády, hlavně společenskými změnami [Lau, 2003, s. 8-9].
Velkou roli v utváření e-governmentu zastal zejména Poradní výbor pro informační
společnosti (The Information Society Advisory Board), který postupně vypracoval strategii na
rozvoj finského e-governmentu. Velmi chytrým krokem kupředu v cestě za bezchybně
fungujícím systémem elektronické informační politiky bylo zapojení jak vládních organizací,
tak i soukromého a neziskového sektoru. To dopomohlo k celkovému rozšíření
e-governmentu do celého Finska.
Klíčovou roli v úspěšně fungujícím e-governmentu sehrává odpovědnost daných
složek za celý provoz – například Ministerstvo financí má na starosti nastavení politiky
celého e-governmentu, Ministerstvo vnitra zajišťuje rozšíření norem a zodpovídá za jejich
dodržování na regionální úrovni, Ministerstvo spravedlnosti má zase na starosti stanovení
35

regulí celého e-governmentu. Ministerstva jsou ještě navíc doplněna agenturami, které
pomáhají celý projekt zpřístupnit obyvatelstvu v té nejlepší možné podobě [Lau, 2003, s. 8-9].
Díky celé řadě výzkumů a stanovování nejrůznějších regulí dospěl finský veřejný
sektor k důležité reformě, která vedla k modernizaci celé veřejné správy, zejména pak reforma
poskytla obecný rámec pro definování celého finského e-governmentu, poukázala na
celkovou vizi e-governmentu a cíle, které je třeba dosáhnout.
Velkou roli při zrodu finského e-governmentu měl i již zmíněný úspěch Finska na poli
informačních a komunikačních technologií. Je to právě neustálá snaha rozvíjet informační
společnost, co dělalo a stále dělá z Finska lídra v této oblasti.

6.1 Překážky v zavádění finského e-governmentu
Ovšem jako i jinde, byly i ve Finsku jisté bariéry, které plynulý nástup e-governmentu
zpomalily. Mezi čtyři největší problémy během jeho zavádění se zařadily zejména následující
oblasti: legislativa a regulace, rozpočet, technické překážky a digitální propast. Některé
překážky přetrvávají dodnes [Lau, 2003, s. 10].

6.1.1 Legislativní a regulační překážky
Ačkoliv finská vláda přijala hned zpočátku regulační rámce pro plné zajištění
ekvivalence mezi elektronickou a papírovou komunikací napříč všemi ministerstvy a
agenturami, vznikl velmi záhy problém, jak právně ošetřit elektronické identifikace, či
zabezpečit používané údaje během jejich výměny a ověřování. I to se snažila vláda řešit za
pochodu a velmi rychle. Nicméně nedostatek ministerského vedení, které by poskytovalo
dostatečnou podporu e-governmentu a nedostatečné vztahy mezi různými vládními
organizacemi, tyto snahy vesměs hatily. Problém se tedy nevyskytl tak moc v přijatých
regulacích a zákonech, ale v jejich dodržování ze strany agentur a ministerstev. Zejména
agentury zprvu odmítaly přijmout zodpovědnost, kterou do nich nově přijatá legislativa
vkládala.
Velký strach měly agentury zejména z dodržování ochrany osobních údajů občanů Finské
republiky, obávaly se zejména nedostatečného zabezpečení přenosových sítí. Ovšem i tuto
problematiku, jak uvedu i v další části této práce, měla finská vláda promyšlenou – jako
hlavní priorita fungujícího a prosperujícího e-governmentu vždy byla, je a bude naprostá
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důvěra obyvatelstva v důvěryhodnost a bezpečnost celého systému. Po celou dobu budování
e-governmentu vláda tedy dbala na dodržování zásad bezpečnosti dat poskytovaných od
obyvatelstva. Začátky však nebyly vždy jednoduché a tak se i finská vláda musela velmi
snažit, aby byl právě její e-government tím nejbezpečnějším [Lau, 2003, s. 10-11].

6.1.2 Rozpočtové překážky
Od prvopočátku e-governmentu ve Finsku platí rozpočtový rámec, který je
charakterizován pevným fiskálním prostředím, decentralizovaným systémem výdajů za
inteligentní technologie a centrálním monitorováním všech dostupných zdrojů. To napomáhá
k vytvoření systému, který je funkční.
Ač lze najít mnoho pochybovačů, otázka rozpočtu je a byla pevně pod kontrolou
finských úřadů, které stanovili jasná pravidla, pro uvolňování rozpočtu na projekt
e-governmentu. Rozpočet se tak nestal podstatnou překážkou pro rozvoj právě tohoto
projektu.
Kritici celého projektu však poukazují na nezahrnutí určitých položek na provoz
celého projektu do celkového rozpočtu. Těmi položkami jsou zejména další vzdělávání
úředníků a celková IT podpora e-governmentu [Lau, 2003, s. 11].

6.1.3 Technické překážky
Vybudování fungujícího systému vyžaduje, kromě dostatečné finanční základny, také
základnu technickou. Toho všeho si byla finská vláda plně vědoma. Avšak i přes velkou
snahu, aby vše fungovalo, tak jak má, si vysloužila kritiku.
Onu kritiku sklidili tvůrci a podporovatelé projektu zejména za nedostatečně
prováděné analýzy potřeb občanů na poli elektronické vlády. Jedna taková nedostatečná
analýza měla být provedena před zavedením elektronických občanských průkazů pro
obyvatele Finska. Kritici se shodli na tom, že se vláda dopředu dostatečně neinformovala, zda
budou obyvatelé tuto novinku schopni přijmout a opravdu si elektronické občanské průkazy
začnou pořizovat. Pokud by se tak nestalo, vláda by vynaložila zbytečně mnoho peněz na
něco, co je předurčeno k zániku. Tento scénář však naštěstí nenastal.
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Kritici se také domnívali, že lidé nebudou elektronické komunikaci zcela důvěřovat.
Obávali se zejména hrozící zneužitelnosti poskytovaných dat, jejich zabezpečení vyžaduje
totiž jak dokonalý bezpečností systém, ale i značné finanční náklady, které by mohly celý
projekt ohrozit, ne-li dokonce pozastavit [Lau, 2003, s. 12].
Problematika bezpečnosti dat byla pro vládu velmi důležitou otázkou, kterou tvůrci
nepodcenili, a jak bude v práci dále ukázáno, prokázalo se, že o bezpečí poskytovaných dat se
finští občané nemusí obávat. Ač se stala ochrana dat velmi drahou rozpočtovou otázkou,
investice se do budoucna více než vyplatila.

6.1.4 Digital divide
Stejně jako je to v jiných zemích, i ve Finsku záleží zejména na obyvatelstvu, jak se
postaví

k elektronické

komunikaci

a

službám

jako

takovým.

Technická

úroveň

poskytovaných služeb byla od počátku finského e-governmentu na velmi vysoké úrovni a
bylo tak vskutku na obyvatelích, jak se k nabízeným službám postaví a zda je začnou naplno
využívat. Velké rozdíly v používání elektronických služeb jsou samozřejmě dány generačními
rozdíly v obyvatelstvu, přístupy jednotlivých skupin obyvatel k elektronické komunikaci (zda
jsou nakloněni k používání elektronické komunikaci apod.) a v neposlední řadě záleží na
možnosti připojení se k internetu. Ačkoli se vláda velmi snaží zpřístupnit internetové
připojení všem obyvatelům, stále jsou oblasti, kam se internetové připojení zkrátka nedostane
(jedná se především o nejhůře dostupné vesničky na severu země) [Lau, 2003, s. 12].

6.2 Implementace e-governmentu
Proces zavádění e-governmentu ve Finsku lze rozdělit do několika jednotlivých úseků;
vize a plánování, zavádění elektronických služeb, elektronické závazky, portály, podpůrná
střediska - podpora vnitřních změn, poskytování vedení, zajištění koordinace, vedení veřejněsoukromých propojení, zlepšování dovedností a monitorování s vyhodnocováním celého
projektu.

6.2.1 Vize a plánování
Jedním z největších problémů při zavádění celého projektu se nejevily, ani tak
technické nedostatky, jako problémy s lidskými zdroji. Samotné projektové plány a technická
úroveň projetu byly na výborné úrovni, avšak jejich zavádění do praxe, kdy bylo potřeba, aby
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zainteresovaní jedinci byli schopni se systémem pracovat, narazilo na časovou a finanční
náročnost, co se zaučení lidské síly týče. I to byl jeden z faktorů, který celé zavádění
e-governmentu ve Finsku zpomalil a prodražil.
Dalším značným problémem bylo rozdělení jednotlivých kompetencí mezi
ministerstva a agentury. Jelikož bylo Finsko jednou z prvních evropských zemí, ve které se
projekt e-governmentu začal opravdu uplatňovat, neměla země příliš mnoho možností své
počínání konzultovat s vládami ostatních evropských zemí. I to byl jeden z důvodů, proč se
během celých devadesátých let situace takřka nevyřešila. Problematika zodpovědnosti se tak
vyřešila až v roce 2001, kdy bylo odpovědností za celý sektor e-governmentu pověřeno
Ministerstvo financí.

6.2.2 Elektronické služby
Na doporučení OECD, která prováděla v devadesátých letech průzkum nabízených
elektronických služeb napříč celým světem, vyhotovilo Finsko statistiku, ve které uvedlo, jak
velká část finských ministerstev a agentur nabízí elektronické služby a jaké. Vyšlo tak najevo,
že více než polovina ministerstev a agentur nabízí interaktivní online informace, přičemž se
snaží co nejvíce přizpůsobit přemýšlení uživatelů a pomoci jejich porozumění poskytovaným
informacím. Přibližně jedna třetina organizací uvedla, že podporuje elektronické transakce
informací. Nejméně organizací podporuje sdílení dat mezi jednotlivými ministerstvy a
agenturami [Lau, 2003, s. 13-14].
Tento průzkum vedl zejména k zamyšlení se nad možným zlepšením celkových služeb
jednotlivých organizací, kdy by měly všechny organizace sjednotit nabízené služby tak, aby
byla možná maximální spolupráce a kooperace dat.
Ač byla v počátcích e-governmentu míra pokročilých služeb ve finských organizacích
na velmi malé úrovni a ústřední správa informací se zdá býti jako naprosto nedosažitelný
úkol, finská vláda reaguje velmi rychle a v zavádění celonárodních datových registrů má
jasno již od prvopočátku – registrace a sbírání dat po statistické účely probíhalo již od roku
1980, což vládě velmi pomohlo a tuto statistickou databázi zahrnula do systému elektronické
vlády.
Velmi zajímavý je také fakt, že se od počátku Finsko zaměřovalo spíše na kvalitu
poskytovaných online služeb a jejich zpřístupňování, než na kvantitu poskytovaných
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informací. To vedlo zejména k tomu, že se velmi rychle vytříbily informace podstatné od těch
nepotřebných a online služby se staly velice rychle velmi důležitým pomocníkem při
vyhledávání informací napříč finskými domácnostmi. Ač bylo v počátcích poskytovaných
služeb velmi mnoho, jelikož finská vláda jednoduše zpřístupňovala vše, co se dalo, postupně
se množství informací ustálilo, jen na ty nejpodstatnější, neboť docházelo k tzv. vytříbení
informací – ta data, která se dle statistických hodnot zdála nepodstatná, se jednoduše mazala.
Tím docílilo Finsko velmi úspěšného a kupředu směřujícího e-governmentu, který se stal
vzorem i pro ostatní evropské země.

6.2.3 E-závazky
Pojem e-závazky lze chápat jako elektronické závazky, které poskytovatel, v tomto
případě finská vláda, zaručuje splňovat, pokud občan přistoupí na používání elektronických
služeb spojených s poskytováním osobních informací ve formě dat. Díky těmto závazkům
může občan zasahovat do tvorby celé finské informační politiky. Jednou z hlavních priorit se
tak stalo zlepšení internetového přístupu k informacím, zajištění stejných příležitostí
k připojení na internet a v neposlední řadě usnadnění sdílení jednotlivých informací a
otevřenost a participace občanů do celé informační politiky [Lau, 2003, s. 15]

6.2.4 Portály
Díky závazku poskytovat služby e-governementu zejména občanům, uzpůsobila finská
vláda národní weby patřící pod tento projekt zejména občanům, kteří jsou ve většině případů
laici, co se používání internetových portálů týče. Veškeré internetové stránky a portály jsou
tak jednoduché a uzpůsobené tak, aby jim porozuměl každý a uměl se v nich i každý
orientovat.
Velmi důležitou roli při tvorbě portálů hrála zejména komplexnost informací, jež
portály nabízí a poskytují. Portály se tak měly stát rozhraní mezi vládou, občany a podniky.
Během vytváření portálů, ale i během jejich dalšího vývoje a používání, byly a jsou vystaveny
neustálým průzkumům, zda opravdu vyhovují občanům svou strukturou a schopností
nabídnout informace takové, které daný občan potřebuje. Tím finská vláda docílila
spokojených uživatelů po celém Finsku [Lau, 2003, s. 15].

40

6.2.5 Podpůrná střediska
Otázka podpory celého projektu je velmi podstatná, neboť nebýt personálu, který vše
připraví, upraví a předá běžnému uživateli, byl by celý e-government bezpředmětný. Tzv.
zákulisí projektu, které se stará o vnitřní změny, poskytuje vedení projektu, zajišťuje
koordinaci, řídí jak veřejný, tak i soukromý sektor a zlepšuje dovednosti, je nezbytnou
součástí zdravě fungujícího informačního sektoru.
Podpora vnitřních změn neboli schopnost zaměstnanců pružně reagovat na novinky
v systému, byla během zavádění e-governmentu velmi podstatná, ne-li nepostradatelná
výhoda, kterou umělo Finsko velmi dobře využít. To, že se organizačně musela celá veřejná
správa proměnit z klasické na interaktivní, která je schopna spolupracovat s občany a neustále
reagovat na změny spojené se zaváděním nejrůznějších reforem napříč celou veřejnou
správou, velmi podpořil fakt, že se zaměstnanci veřejné správy uměli velice rychle
přizpůsobit nastalým změnám, stát se více pro zákaznicky orientovaní a zvýšit jak efektivitu
své práce, ale i transparentnost svého počínání [Lau, 2003, s. 16].
K dobře fungujícímu systému patří bezesporu také bezchybné vedení. Vedení celého
systému bylo svěřeno do rukou manažerů nižší úrovně, kteří se však zodpovídají vyšším
úrovním managementu. Vedení na všech organizačních úrovních mezi sebou musí dokonale
komunikovat a reagovat na každičkou navrhovanou změnu, která vzejde z podnětu vlády či
jiné organizační složky e-governmentu.
K dokonalému chodu celého e-governmentu patří i zajištění koordinace všech
vedoucích složek projektu. Je tedy nezbytně nutné, aby spolu jednotlivé agentury
spolupracovaly a nacházely společná řešení jednotlivých problémů či překážek. Koordinace
jako taková neznamená pouze mezi-agenturní spolupráci, ale zejména vzájemná podpora ve
všech úskalích a nástrahách, jež s sebou tvorba a vedení takto komplexního projektu přináší
[Lau, 2003, s. 16].
Kromě koordinace všech složek je pro hladký chod celého projektu nezbytné i vedení
veřejného sektoru. Zejména na provozní úrovni je kladen velký důraz na soukromé agentury,
které jsou schopné poskytnout řízení a hodnocení projektů tak, jak na ně reaguje uživatel.
Vláda také nalezla inovativní způsob jak propojit veřejný a soukromý sektor pomocí tzv.
partnerství mezi vládou a soukromými agenturami, které jsou schopné uživatelům
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minimalizovat počáteční náklady při pořizování zařízení jako je modem či jiné připojení
k internetu, tím se docílilo hladšího nástupu celého e-governmentu [Lau, 2003, s. 17].
Podstatnou a možná i nedílnou součástí každého projektu je i vylepšování
dosavadních dovedností. Samotná schopnost navrhnout a implementovat efektivní
e-strategie je také spojena s rozvojem a posílením specifických dovedností jak na úrovni
organizace, tak i na personální úrovni. Obě tyto dovednosti jsou velmi důležité. Jedná se tedy
o změny v manažerských schopnostech i posílení technických dovedností personálu [Lau,
2003, s. 17].
Pro celkové fungování projektu je nezbytné jeho monitorování a vyhodnocování.
Jedná se zejména o hodnocení chodu celého e-governmentu, sledování, zda vše funguje tak,
jak má a zda nedochází k chybám, které by mohly ohrozit celý projekt. Samotné monitorování
mají na starosti agentury, které za značné podpory ministerstev sledují chod, funkčnost a
v neposlední řadě uživatelskou vstřícnost [Lau, 2003, s. 17].

6.3 Struktura a souvislosti finského e-governmentu
Znát strukturu a souvislosti finského e-governmentu napomůže pochopit, jak celý
projekt fungoval od svého počátku, kam směřoval a jak by měl fungovat v budoucnosti.
Velmi důležité je, kdo měl v projektu jakou roli, jak měli ministerstva a agentury
přerozdělené povinnosti, kdo za co zodpovídal.
V rámci ústřední státní správy zahrnoval e-government několik politických účastníků,
přičemž každý z nich měl specifickou úlohu v celém projektu. Nejdůležitější úlohu
zastupovala vláda jako taková, ta definovala celý projekt, jak by měl vypadat, co by měl
obnášet, vytvořila strategické plány a dlouhodobé vize a dále definovala další zodpovědnost
za fungování e-governmentu.
Ministerstvo financí zodpovídá za tvorbu politiky v oblasti centrálních reforem a dále
vytváří zásady a metodické pokyny pro státní správu v oblasti informačních a komunikačních
technologií. V rámci Ministerstva financí má informační a komunikační technologie na
starosti zejména oddělení Informační správy, které spadá pod oddělení veřejné správy.
Konkrétně se oddělení zabývá ochranou informací, zodpovídá za technologickou i informační
správu a je také poradní jednotkou [Lau, 2003, s. 24].
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Ministerstvo financí mělo ještě další velmi důležitou úlohu – vytvářelo vize týkající se
efektivity strategií e-governmentu. Zajišťovalo také sjednocení správy informací mezi
jednotlivými ministerstvy a agenturami, neslo odpovědnost za přidělování prostředků
určených na chod e-governmentu a v neposlední řadě sledovalo výkon informačních a
komunikačních technologií a jejich vliv na výdaje celé vlády. V rámci ministerstva také
fungovala Vládní skupina pro správu informací.
Vládní

skupina

pro

správu

informací

(The

Government

Information

Management Unit). Tato skupina byla vytvořena v roce 2002 jako následovník Skupiny pro
správu informací (The Information Management Unit), jež fungovala již od roku 1967.
Skupina poskytovala síťové služby a sdílení aplikací pro vládní ministerstva a agentury. Se
vznikem skupiny se i převedla zodpovědnost za vládní síť z premiéra na Ministerstvo financí,
skupina navíc podléhala kontrole Ministerstva vnitra [Lau, 2003, s. 24].
Odpovědnost za informační management na regionální úrovni neslo Ministerstvo
vnitra. To hrálo velmi důležitou roli při koordinaci elektronických služeb zejména na lokální
úrovni. Tato role ministerstvu příslušela až do roku 2003. Mezi 1999 a 2001 bylo ministerstvo
zodpovědné za projekt Juna (více o projektu dále v práci).
Za vytváření právních iniciativ a určování hlavních regulačních rámců pro
elektronické služby zodpovídá samozřejmě Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo také
napomohlo při zrodu zákona o elektronických službách z roku 2000. Tento zákon byl klíčový
pro zahájení administrativních činností pomocí elektronických služeb. Jednou z organizací,
pro kterou byl tento zákon klíčový, byla Finská instituce pro sociální pojištění KELA. Ta, ač
je jako jediná instituce zcela samostatně jednající a nezodpovídá se nikomu jinému, než pouze
parlamentu, který má určitá práva, ale většinou do správy instituce příliš nezasahuje, čekala
právě na tento zákon, který odstartoval přerod instituce z klasické na online. Podotýkám, že
instituce KELA má po celém Finsku stovky poboček, které jsou dokonale propojené a
interaktivní. Více o KELA v další kapitole.
O celou technickou stránku věci se stará finské Ministerstvo dopravy a komunikací.
To má momentálně zodpovědnost za téměř celé fungování informačních a komunikačních
technologií a vesměs i kontroluje, zda služby e-governmentu fungují, tak jak mají. Spolu
s Ministerstvem financí, tak zodpovídá za chod a funkčnost celého projektu [Lau, 2003, s.
24].
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6.4 Projekt JUNA
V letech 1999 až 2001 probíhal projekt na podporu plánování a zavádění
e-governmentu ve Finsku. Projekt vypracovala finská vláda a nesl název JUNA. Jednalo se
o strategický plán, který měl pomoci fungování celého e-governmentu napříč celým Finskem.
Projekt měl za úkol propagovat využívání elektronických služeb e-governmentu a
zejména veřejným autoritám ukázat jejich výhody, mezi něž patří například velkoplošná
spolupráce s dalšími autoritami napříč celou republikou, což bylo vnímáno jako krok
k usnadnění celkového fungování finského veřejného sektoru.
V roce 2000 byl v rámci projektu JUNA proveden průzkum mezi předními finskými
úředníky ve státních a místních správních orgánech a odborníky na správu informací.
Vyhodnocením dotazníků se dospělo k názoru, že elektronické služby jsou na velmi špatné
úrovni. Samotné elektronické služby byly zaostalé a jejich hlavní náplň byla spíše jen
poskytování základních informací, než dalších interaktivních služeb. Další velmi častou
odpovědí byl nedostatek finančních prostředků pro správu dat a chybějící vize do budoucnosti
[Lau, 2003, s. 155].
Fakt, že byl projekt JUNA zamýšlen pouze jako projekt, který měl vydat pokyny a
pravidla, které by podpořily rozvoj elektronických služeb, monitorovat změny, které
nastávaly, a vyhodnotit úspěšnost dosavadních změn, vzal velmi rychle za své. JUNA sice
neměl žádné finanční prostředky na vytváření konkrétních projektů, ani mandát k vývoji nebo
zavádění strategií, nicméně na základě průzkumu, byly v rámci projektu JUNA nastaveny
čtyři další klíčové projekty, které byly následně v roce 2001 vyhodnoceny a bylo vypracováno
doporučení, co by se mělo zlepšit apod.
Ony čtyři projekty se týkaly [Lau, 2003, s. 155]:
o strategických schopností v oblasti informační společnosti
o zákaznických průzkumů a analýz informační bezpečnosti týkající se používání
terminálů, které poskytují veřejné elektronické služby
o vytyčení předpokladů, možností a omezení XML technologie pro rozvoj
elektronických služeb
o možnosti využití mobilních kanálů a služeb
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Celý projekt byl na konci roku 2001 ukončen. Jeho výsledky byly použity ve
strategickém plánu finského e-governmentu pro období let 2002 – 2003.

6.5 KELA
Instituce KELA (celé jméno Kansaneläkelaitos) byla založena 16. prosince 1937 jako
společnost zajišťující základní státní důchody. Během dvacátého a následně jednadvacátého
století byla instituce postupně modernizována a její činnost se rozšířila na společnost
nabízející sociální ochranu pro všechny. V současné době je KELA oficiální poskytovatel
sociálního pojištění napříč všemi generacemi [Henkilöasiakkaat-KELA, 2013].
KELA poskytuje sociální pojištění všem obyvatelům Finska během celého jejich
života. Současně se stará i o osoby, které sice v zemi nežijí, ale vztahuje se na ně, dle finského
systému sociálního zabezpečení, nárok na čerpání sociálního pojištění. Instituce se stará např.
o rodinné dávky, zdravotní pojištění, příspěvky na bydlení, finančně vypomáhá studentům a
důchodcům apod.
Mezi nejdůležitější funkci organizace, pro tuto práci, je poskytování a zpřístupňování
Národního archivu zdravotnických informací KanTa (The National Archive of Health
Information). Tento archiv slouží nejen jako databáze lékařských termínů, ale zejména je
určen občanům, ti mohou nahlížet do svých zdravotních záznamů. Dále slouží také lékařům,
kteří mohou předepisovat léky online pomocí tzv. e-předpisů. Pobočky KELA jsou po celém
Finsku (jedná se o stovky poboček) [Henkilöasiakkaat-KELA, 2013].
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7 Ministerstvo financí a jeho strategie na poli e-governmentu
Komunikaci a dostupnost komunikačních sítí má na starosti, jak již bylo v práci řečeno
Ministerstvo dopravy a komunikací. Samotnou strategii, koordinaci klíčových projektů a chod
celého e-governemntu poté zaštiťuje Ministerstvo financí, které pro správu veřejného sektoru
vyčlenilo tři oddělení: Strategické vedení, které řídí Riku Jylhänkangas, Společná informačnětechnologická řešení, jenž má na starosti Esko Vainio a konečně Standardy a doporučení,
které podléhá Mikaelu Kiviniemi [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2006].

7.1 Strategie 2012-2020
Návrh na sjednocení veškeré komunikace napříč celým e-governmentem zazněl ve
finské vládě již vícekrát, nicméně k uskutečnění tohoto velmi důležitého kroku musel být
vypracován plán a sestavena strategie. Ona strategie byla sestavena vládou pod vedením
premiéra

Jyrki

Katainena

a

publikována

na

konci

října

roku

2012

[Finsko.

Valtiovarainministeriö, 2012b].
Strategický plán se zaměřuje zejména na sjednocení informačních a komunikačních
technologií napříč celým Finskem, a to jak na lokální, tak i centrální úrovni. Vize strategie
sahá až do roku 2020.
Samotnému strategickému plánu předcházel od ledna 2012 tzv. přípravný plán, který
nejen, že mapoval tehdejší stav informačních a telekomunikačních technologií, ale zapojil do
příprav celé strategie jedenáct lokalit Finska, kde od 27. ledna do 28. září 2012 probíhaly
nejrůznější semináře, workshopy a informační porady. Dále byly využity nejrůznější sociální
sítě,

webové

stránky

klíčových

institucí

a

informační

bulletiny

[Finsko.

Valtiovarainministeriö, 2012c].
Jak vyšlo najevo při zkoumání výsledků přípravného plánu, je finský veřejný sektor
velmi ovlivňován faktory, jako je rozvoj informační společnosti, změny v lidském chování, co
se sociálních sítí týče (stále více lidí používá ke komunikaci výhradně sociální sítě), či
neustálá potřeba přístupu jak k již zmiňovaným sociálním sítím, nebo k internetu.
Jedním z výsledků, které přinesl přípravný plán, je i stále se zvyšující tempo stárnutí
populace. I to je pro Finskou velkou výzvou, neboť stárnutí populace jde v ruku v ruce se
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zpřístupňováním informací pro starší generace občanů, kteří jsou velmi informačně zapáleni,
ale ve většině případů nemají takový přístup k internetovým mediím jako mladší generace.
Dalším poměrně důležitým faktem vyplývajícím z přípravného plánu je i očekávání
změn na poli ekonomickém. Jakožto nová strategie si v globálním měřítku vyžádá spoustu
nových pracovních míst, přivede do země nové investory, kteří se chtějí podílet na vymýšlení
a zavádění nových technologií [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
Základním principem ve finské informační politice jsou bezpečné služby veřejného
sektoru a jejich zpřístupnění všem obyvatelům stejně. Na těchto zásadách je z velké míry
postavena i strategie 2012 – 2020 Ministerstva financí.
Co se bezpečnosti služeb veřejné správy týče – Finsko má největší důvěru svých
obyvatel právě v bezpečnost svých služeb. Za tímto zjištěním stojí fakt, že obyvatelé věří
v bezpečností opatření, jako jsou bankovní identifikační karty, následně i PKI SIM karty
[Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
Finská vláda má velmi ulehčenou situaci oproti ostatním zemím Evropské unie co se
používání internetových přístupů a služeb týče. Finské obyvatelstvo, totiž patří k jednomu
z nejvíce informačně gramotných v celé Evropě. Tento fakt je zakořeněn, jak jsem v práci již
zmiňovala zejména informačně-technologickými objevy typu mobilní telefon apod.

7.2 Vize informační politiky Finska
Hlavní cíl celé vládní finské strategie je, aby veškeré služby korespondovaly
s potřebami uživatelů. Proto se tvůrci strategie zaměřili zejména na uživatelské schopnosti
nakládat s informacemi, které se jim dostávají. Celý finský e-government má být v budoucnu
ještě více pro-uživatelsky zaměřen a hodlá nabízet na výběr z jednotlivých informačních
kanálů, které si bude moct uživatel tematicky vybrat dle potřeby v danou chvíli. Velký důraz
je také kladen na rychlost poskytovaných služeb [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
Nejdůležitějším krokem k dosažení levnějších, rychlejších a modernějších služeb je
zejména blízká spolupráce uživatelů s poskytovateli a vývojáři služeb. Velmi velkou roli má
ve zlepšování této spolupráce zaujímat i rozvoj veřejného sektoru a jeho spolupráce
s cílovými uživateli, kteří za pomoci zpětné vazby poukáží na chyby služeb či naopak
přednosti a poskytovatelé budou mít takto zjednodušenou činnost. Tím, že se do vývoje
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interaktivních služeb zapojí i samotní uživatelé, bude zajištěn vývoj, který nebude vypadat
pouze jako bezmyšlenkovitý přechod klasických služeb na online, naopak poskytovatelé a
vývojáři, potažmo i vláda, dostojí slova a vytvoří dokonale fungující systém, který budou
uživatelé s radostí využívat.
Další velkou výzvou celé strategie je vyvinutí účinné a zejména spolehlivé
infrastruktury informačních a komunikačních technologií, zaručení provozní spolehlivosti
celého systému služeb a zaručení důvěryhodnosti služeb prostřednictvím investic do ochrany
údajů, které uživatele poskytují a stejně tak i informační bezpečnost během neplánovaných
situací jako jsou nejrůznější havárie či katastrofy [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].

7.3 Strategie
Strategie v oblasti informační politiky byla rozdělena na pět oddílů, které se sice
rozvíjejí samostatně, nicméně ve výsledku vytváří celek informačních služeb jako takových
(viz obrázek č. 3). Jednotlivými oddíly jsou inovace v ekosystému služeb, otevření informací
a společné užití informací, schopnost využívat informační a komunikační technologie, jasné
struktury pro správu informací a spolehlivé a nákladově efektivní informačně-komunikační
technologie.
Obr. č. 3 – oddíly strategie[Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
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7.3.1 Inovace v ekosystému služeb
Celá strategie si klade za cíl urychlit rozvoj odvětví veřejných služeb, a právě využití
inovací v oblasti ekosystému služeb je jedním z klíčových bodů celé strategie. Cílem těchto
inovací je výrazné snížení rizik spojených s rychle se rozvíjejícími projekty v této oblasti.
Ekosystémem se rozumí provozní jednotka tvořená veřejným, soukromým sektorem a
doplněná třetí jednotkou, kterou zpravidla bývá tzv. třetí sektor neboli určitá oblastní činnost.
Filozofií ekosystémů je snížení nákladů vynaložených na jednotlivé dílčí projekty za pomoci
využívání dostupných informací v rozvoji služeb tím, že se vývojové práce rozdělí mezi
samotné vývojáře (veřejný sektor), zainteresované podniky (soukromý sektor) a uživatele
(třetí sektor) [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
Samotný rozpočet dílčích projektů nesmí přesáhnout deset miliónů EUR a jejich trvání
musí být kratší než dva roky. Větší, dražší a déle trvající projekty budou procházet speciálním
schvalovacím procesem. Cílem takto stanoveného rozpočtu je postupné a funkční projektové
řízení, které zajistí funkčnost a kompatibilitu projektu napříč celým informačním systémem
po celém Finsku [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
Tím, že se do dílčích projektů zapojí jak veřejný a soukromý sektor, tak i třetí sektor
neboli uživatelé samotných služeb, docílí finská vláda svého záměru. Oním záměrem je trvalé
zpřístupnění informačních a komunikačních služeb do všech oblastí Finska a současné
zjednodušení uživatelského rozhraní, tak aby s ním mohli pracovat skutečně všichni občané
Finské republiky.

7.3.2 Otevření informací a společné užití informací
V březnu 2011 byly vládou schváleny zásady pro sdílení informací. To podpořilo
nadcházející strategii, která je pro vládní otevřenost, sdílení informací a společné využívání
informací. Zásadně se jednalo o efektivní použití informací, a to ve službách, ve vzdělávání a
výzkumu, dále informace užít jako nástroj pro zapojení veřejnosti a jako zprostředkovatele
inovací a nových obchodů. Cílem jsou dostupné online informace týkající se veřejného
sektoru systematicky a rychle, a to do konce roku 2014 [Finsko. Valtiovarainministeriö,
2012c].
Obecnou zásadou při zpřístupňování informací je, že informace související
s uživatelskými soukromými daty budou požadovány pouze jednou na jednom místě, ze
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kterého budou k dispozici celému veřejnému sektoru, s velkým důrazem na ochranu osobních
údajů a soukromí uživatele.

7.3.3 Schopnost využívat informační a komunikační technologie
Cílem tohoto oddílu je zejména to, aby se informační a komunikační technologie staly
každodenní součástí všech územních celků ve Finsku. To znamená, aby byly využívány
nejnovější technologie, které jsou ve Finsku k dispozici. K tomu je zapotřebí také odborné
zastoupení, které bude schopné s technologiemi pracovat a maximálně je využívat.
Další velmi podstatnou nutností je i zaškolení personálu ve veřejném sektoru, aby byl
schopen systémy používat a také pomáhat běžnému uživateli.

7.3.4 Jasné struktury pro správu dat
K dokonalému fungování sítě informačních služeb bezpodmínečně patří stanovení
jasných struktur na poli řízení. Východiskem pro hladký vývoj a zlepšování služeb je
sdružující centrální vedení informačních a komunikačních technologií v souladu s vládním
programem.
Hlavní roli ve správě dat hraje Ministerstvo financí, které postupně předává pravomoci
dalším správním celkům, jako jsou místní úřady apod. Samotní členové veřejné správy tak
mají podstatnou míru autonomie v rozhodování, co se informační politiky týče. Musí se pouze
řídit jasnými stanovami, zbytek je již na nich [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c].
Správa dat je důležitá také z hlediska uživatelského, neboť uživatel je v celé strategii
vnímán jako hlavní a nejdůležitější článek celého systému. Proto všechny organizace pracující
ve veřejné správě velmi úzce spolupracují s uživateli a snaží se co nejvíce reagovat na změny
v jejich informačním chování.

7.3.5 Spolehlivé

a

nákladově

efektivní

informačně-komunikační

technologie a jejich infrastruktura
Stejně jako je důležitá správa a řízení informací i jejich infrastruktura musí tvořit
soudržný, nákladově efektivní a flexibilní základ pro veřejný sektor. V době zpracování
strategie byla ve veřejném sektoru informačních a komunikačních technologií infrastruktura,
údržba i zadávání veřejných zakázek značně roztříštěna. Z toho důvodu musí být nejprve
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docíleno soustředění služeb a jejich infrastruktury do větších celků tak, aby byly služby
poskytovány efektivně, ve vysoké kvalitě a odpovídající potřebám uživatele [Finsko.
Valtiovarainministeriö, 2012c].
Samotná centralizace infrastruktury veřejného sektoru je jednou z priorit celého
strategického období.

7.3.6 Trh v oblasti informačních a komunikačních technologií
Velkou výzvou pro dobré fungování finského e-governmentu je i tržní chování všech
zainteresovaných institucí a dodavatelů. Hlavním cílem je zejména vytvoření žádoucího trhu
pro operátory a poskytovatele sítí tak, aby převládala zdravá soutěž, a kde bude poptávka
s nabídkou po informačních dovednostech uzavřena na trhu a nebude nakládán zbytečný tlak
na jednotlivé dodavatele [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c]. Klíčem k fungování tohoto
zdravého trhu má být jednotná podniková architektura celého trhu veřejného sektoru.
Společná podniková architektura má trh rozvíjet, vytvářet nové příležitosti pro stávající i nové
dodavatele a celkově podpořit konkurenceschopnost jednotlivých podniků. Velkou výzvou
bude také dosažení rovnováhy mezi menšími a většími podniky při sestavování nabídek apod.

7.4 Mezinárodní spolupráce
V oblasti mezinárodní spolupráce na poli informační politiky je Finsko velice aktivní.
Snaží se zejména uplatnit svůj vliv v oblasti využívání informací a dalších aktivit jako je
tvorba vlastní správy informací či využívání elektronických služeb. Mezinárodní spolupráce
je znatelná zejména ve spolupráci s Evropskou unií a OECD.
Evropská Unie přijímala již v minulosti finské návrhy na chod mezinárodní
informační politiky, Finsko tak zaujímá velmi důležitou pozici, kdy je bráno jako jeden
z největších odborníků v elektronické komunikaci. Proto bude v budoucnu, dle strategie,
Finsko hlavním z navrhovatelů nových nařízení na poli elektronické identifikace a ochrany
dat v EU. Další neméně důležitou činností Finské republiky je i příprava směrnic pro reformu
veřejných zakázek.
Spolupráce s OECD spočívá zejména na mezinárodní výměně informací a sdílení
zkušeností s ostatními zeměmi. Zejména se jedná také o hledání společných stanovisek a
vytváření společných sítí v severské oblasti.
51

7.5 Zavádění strategie do praxe
V průběhu podzimního období 2012 byl celý strategický plán dokončen a nic
nebránilo jeho zavedení do praxe. Během spuštění projektu byly stanoveny jednotlivé etapy a
jejich cíle, které se musely a budou muset dodržovat po celou dobu trvání projektu.
K úspěšnému chodu celého projektu bylo stanoveno každoroční zaznamenávání a
vypracovávání všech důležitých bodů strategie tak, jak v praxi vypadají a jak se případně
odchylují od původního plánu. Tyto body se následně každoročně budou komunikovat na
speciálním zasedání vlády. Jako poradní orgán pro zavádění a hladký chod strategie, zejména
sledování vývoje nákladů a správu informací z veřejného sektoru, byla stanovena organizace
JUHTA.

7.6 Zásady fungování celého projektu
Pro realizaci a hladký průběh strategie bylo sestaveno deset bodů, které mají napomoct
k dodržování plánu. Opatřeními, která nabádají k dodržování jasných zásad, bude věnována
následující část práce [Finsko. Valtiovarainministeriö, 2012c]:
1. Inovace pro urychlení vývoje – projekt musí usnadnit rozvoj služeb ve veřejném
sektoru. Cílem tedy

bude

vytvořit

síť ekosystémů,

které

napomohou

k jednoduššímu a efektivnějšímu fungování.
2. Financování a řízení služeb – v rámci strategie bude ustanovena skupina zabývající
se správou financí. Úkolem skupiny bude stanovení nákladů, financování a řízení
investic a další úkony spojené s ekonomikou strategie. Skupina své návrhy bude
prezentovat v říjnu roku 2013.
3. Lepší dostupnost informací – cílem strategie bude také podpora dostupnosti a
otevřenosti informací pro všechny občany Finské republiky. V rámci projektu
bude fungovat komise, která má za úkol koordinovat veškerá opatření a projekty
spojené se zvyšováním dostupnosti, otevřenosti a využíváním informací.
4. Tvorba informačních zdrojů – v rámci zachování fungujícího systému se budou i
nadále o základní registry a další informační zdroje starat stávající organizace. Ty
se budou muset řídit společnými technickými specifikacemi, tak aby byly služby
sjednocené a jednotlivá centra tak spolu mohly bez problému komunikovat data.
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5. Společné servisní středisko – vytvoření zákaznického servisu je v plánu na rok
2014. Do té doby se musí stanovit nejefektivnější, technicky nepřístupnější
způsob, jak servis zákazníkům sjednotit a co nejvíce zjednodušit.
6. Zvýšení úrovně odborných znalostí – všichni pracovníci, kteří působí ve správě
informací, vývojáři a další pracovníci veřejného sektoru musí během let 2013 a
2014 projít školícím procesem, během něhož se naučí vše, co doposud nevěděli či
vědět nemuseli. Tím se dosáhne odstranění nedostatků v odbornosti zaměstnanců
ve veřejném sektoru, kterým se také posílí stávající dovednosti a budou lépe
schopni komunikovat se zákazníky. To povede především ke zlepšení služeb.
7. Jasné struktury veřejného sektoru – do roku 2014 bude pověřená pracovní skupina
zkoumat potřeby strukturální reformy v sektoru veřejné správy. Zaměří se zejména
na aktuální organizační úkoly a rozdělení odpovědnosti v sektoru a připraví
nezbytné návrhy pro změnu právních předpisů.
8. Interoperabilita v zákonu o informačním managementu – vládní experti musí
připravit regulační aspekty pro strategii, kde musí být zakomponována opatření a
cíle ke zlepšení interoperability informačních systémů.
9. Centralizace informačních a komunikačních technologií – v rámci strategie budou
všechny úkony spojené s chodem informačních a komunikačních technologií
prováděny v centrálním vládním servisním středisku. Vše bude prováděno na
základě spolehlivé a nákladově efektivní infrastruktury.
10. Společné telekomunikační sítě veřejného sektoru – strategie si klade za cíl využít
telekomunikační sítě, tak aby se docílilo spolupracující a spolehlivé jednotné sítě,
která bude mít odpovídající úroveň informační bezpečnosti pro služby, které jsou
v rámci sítí poskytovány.

7.7 Financování strategie
Financování veřejného sektoru a jeho plánované změny budou hrazeny ze státního
rozpočtu, přičemž schvalování peněžních výdajů bude zcela v rukou Ministerstva financí,
které bude v budoucnu jednat i o podpoře projektu ze strany Evropské unie.
Z dostupných materiálů, které ke strategii byly nalezeny v anglickém jazyce, se
strategie na jednotné fungování informační politiky zdá být velmi efektivní. Pokud se povede
Finským zákonodárcům dovést strategii do zdárného konce, je více než jisté, že Finsko
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potvrdí svou pověst informačních profesionálů, od kterých se může celý svět učit, jak správně
s informační politikou zacházet a jak ji spravovat.
Velmi podstatné na celé strategii je fakt, že se v první řadě zaměřuje na uživatele a
jeho potřeby. Zjednodušení celé informační infrastruktury a sjednocení služeb je více než
velký krok kupředu. Dle mého názoru je na strategii moc dobře vidět finská touha po
dokonalém systému, který bude nápomocen běžným lidem v běžném životě, jak nejvíc to jen
půjde.
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8 Nejdůležitější portály finského e-governmentu
Finská informační politika je na velmi vysoké úrovni. Hlavní roli v ní hraje především
bezpečnost přenášených informací a služby občanům. Jeden z hlavních cílů Finské vlády je
zpřístupnit elektronické a internetové služby všem občanům, tak aby byla celá Finská
republika informačně gramotná a všichni měli alespoň základní přístup k internetovému
připojení. Otázkou zůstává, zda je vůbec v lidských silách internetově pokrýt i ty nejhůře
dostupná místa Finské republiky.

8.1 SUOMI.fi

Velký krok kupředu v zpřístupňování informačních služeb nastal při spuštění portálu
suomi.fi, který znamenal pro finskou společnost dostupnější informační služby i jednodušší
komunikaci s úřady.
Portál Suomi.fi byl vytvořen po vydání strategického plánu na podporu finského
e-Governmentu – Veřejné služby v novém miléniu: akční program na podporu
e-Governmentu, 2002 -2003 (Public Services in the New Millennium: Programme of Action
to Promote ONLINE GOVERNMENT, 2002 – 2003) [Backman, 2001, s. 15].
Myšlenka na vytvoření portálu, jenž by podpořil online služby a dopomohl by tak
finské společnosti k lepšímu propojení běžných služeb se službami online, byla poprvé
představena na konci roku 2001 Poradenským výborem informační společnosti [Backman,
2001, s. 15 - 16].
Společně s portálem Suomi.fi byl spuštěn druhý neméně významný portál pro služby
firem a reklamu Yrity-Suomi. Více o tomto portálu uvedu v další podkapitole.
Zprvu byl portál spuštěn pouze ve finštině a švédštině. V anglické verzi byl spuštěn
pouze omezeně, plná verze byla následně dostupná až v polovině března 2004 [Finsko.
Valtiovarainministeriö, 2001].
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Obr. č. 4 – úvodní stránka portálu Suomi.fi [Suomi.fi, 2013a].

Portál Suomi.fi nabízí svým uživatelům soubor informací, které potřebují ke
každodennímu životu. Informace jsou produkovány veřejným sektorem i hlavními nevládními
organizacemi. Mezi poskytované informace patří zejména texty, servisní informace, e-služby,
formuláře, akty, vyhlášky a novinky. Dále portál nabízí informace komukoli, kdo obchoduje
s finskou veřejnou správou a to bez ohledu na to, zda mají bydliště ve Finsku nebo mimo něj
[Suomi.fi, 2013b].
Suomi.fi mimo jiné obsahuje i tzv. „workspace site“, neboli web pracovního prostoru,
který je určen zejména pro úředníky veřejné správy, kteří produkují online služby pro
veřejnou správu [Suomi.fi, 2013b].
Konkrétně se portál zaměřuje na informace z oblasti elektronických služeb –
nejrůznější formuláře, které jsou připravovány finskými autoritami, obohaceno o instrukce jak
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se mají dané formuláře využít, dostupné jsou i online verze dotazníků, které lze vyplňovat na
zkoušku. V sekci elektronických služeb lze i vyhledávat pomocí klíčových slov či procházet
jednotlivá témata.
Další velmi důležitou službou, kterou portál nabízí, je Účet občana (Citizen’s
account), což je zabezpečený informační kanál, díky němuž může uživatel elektronicky
komunikovat s daným úřadem a naopak. Občan může pomocí účtu přijímat úřední rozhodnutí,
která se ho přímo týkají, dále může kontrolovat průběh zpracování podaných žádostí
[Suomi.fi, 2012].
Na Účet občana navazuje i osobní stránka uživatele – Moje elektronické služby (My
e-services). Zde je prostor pro ukládání formulářů z různých institucí. Uživatel může ukládat
již odeslané formuláře, ze kterých lze později použít již jednou zadaná data [Suomi.fi, 2012].

8.1.1 Služby podle témat
Portál je tematicky rozdělen do 14 sekcí. Každá sekce je následně rozdělena do tří
skupin: na levé straně se nachází výpis jednotlivých podtémat daného tématu a klíčová slova,
ve střední části se nachází stručný text o daném podtématu a jednotlivé odkazy na dokumenty,
v pravé části jsou pak k nalezení právní odkazy k dané tématice.
Jednotlivé sekce portálu jsou: Bydlení a stavby, Rodina a sociální služby, Zdraví a
výživa, Právo a právní ochrana, Ochrana veřejnosti a majetku, Cestování a doprava, Migrace,
Vzdělávání, Komunikace a kultura, Knihovní a informační služby, Práce a penze, Poplatky a
financování, Příroda a životní prostředí, Sportovní a venkovní aktivity.
Jako velmi povedenou službu portálu hodnotím mapu služeb (service map), která
slouží k vyhledání uživatelem zadané státní organizace. Uživatel jednoduše zadá část jména
organizace, pokud si jménem není jistý, může si vybrat z tematické nabídky služeb, během
okamžiku se na mapě Finska zobrazí, kde danou instituci uživatel najde. Pokud navíc klikne
na vybranou značku vybrané instituce, rozbalí se vedle mapy veškeré kontaktní informace,
včetně webové adresy, které uživatel potřebuje.
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8.1.2 Funkčnost portálu
Funkčnost portálu hodnotím jako velice pokročilou. Webové rozhraní portálu je
uzpůsobeno jak pro běžné uživatele, tak i pro seniory či uživatele s vadami očí, kteří si mohou
v pravé horní části, jednoduchým kliknutím přizpůsobit velikost použitého písma.
Obr. č. 5 – ukázka vyhledávání Suomi.fi [Suomi.fi, 2012].

Informace lze získat celkem čtyřmi způsoby: procházením, pomocí indexu klíčových
slov A – Z, pomocí mapy webu nebo za pomoci vyhledávacích funkcí. Vyhledávání i
samotné prohlížení je na velmi pokročilé úrovni a z uživatelského hlediska i velmi přívětivé.
Celkově bych zhodnotila portál jako velice zdařilé dílo finských programátorů, kteří ho
přizpůsobili běžným uživatelům. Portál je tak velmi jednoduše ovladatelný a designově
navržený tak, aby uživatele tzv. naváděl a pomáhal mu ve vyhledání právě toho dokumentu,
který potřebuje.
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8.2 Yritys-suomi.fi (entrprice-finland)

Portál Yritys-Suomi byl vytvořen na popud Poradenského výboru informační společnosti,

která v roce 2001, jak již bylo v práci zmíněno, vytvořila strategický plán na podporu
finského e-Governmentu - Veřejné služby v novém miléniu: akční program na podporu
e-Governmentu, 2002 -2003 (Public Services in the New Millennium: Programme of Action
to Promote ONLINE GOVERNMENT, 2002 – 2003) [Backman, 2001, s. 15].
Služba Yritys-suomi je koordinována finským Ministerstvem práce a hospodářství ve
spolupráci s informačním oddělením Regionální správy AHTi. Byla vytvořena na podporu
finských firem, jak začínajících, tak již i zaběhnutých. Zachycuje a podporuje firmy po celou
dobu jejich existence. Portál je jakýsi rádce, jak s firmou pracovat, co je třeba k tomu, aby
fungovala, jak má a jaké má vlastník firmy práva a povinnosti. Jedná se tedy o poradenskou
službu, která je dostupná 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
Stejně jako portál SUOMI.fi, je i portál Yritys-suomi.fi dostupný ve třech jazycích –
finštině, švédštině a angličtině. Samotný portál je veden redakční radou, která má za úkol
vytvářet a aktualizovat obsah. Mezi velmi důležitou roli redakční rady patří zejména také
online komunikace a poradenské služby [Yritys-suomi.fi, 2013].

8.2.1 Jak vypadají stránky
Webové rozhraní portálu je opět velmi přívětivé pro běžného uživatele. Na hlavní
liště, která je stále viditelná, má uživatel rozdělené jednotlivé tematické okruhy, dle kterých se
lze velice snadno orientovat. Jediné, co musí uživatel bezpečně vědět, je to, jestli je začínající
podnikatel, vlastní již fungující firmu nebo firmu naopak zavírá.
Na hlavní liště je na výběr z šesti tematických okruhů – podnikatel, začátek, běžící
obchod, rozvoj firmy, povolení, přerušení a uzavírání firem, internacionalizace, neboli
uzpůsobování služeb, pro další národy, a zaměstnávání. V jednotlivých okruzích se lze velmi
jednoduše orientovat. Po rozkliknuti každého jednotlivého okruhu se uprostřed webové
stránky objeví stručné vysvětlení, čeho se daný okruh týká. Na levé straně potom nabídka
jednotlivých témat daného okruhu, tato lišta slouží zejména k rychlé orientaci a snadnému
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přístupu. Na pravé straně jsou pro ještě lepší informovanost důležité odkazy na další články a
stránky a soubory ke stažení (formuláře apod.). Pro lepší představu přikládám obrázek.
Obr. č. 6 – ukázka Enterprise Finland [Yritys-suomi.fi, 2013].

Portál lze používat i v kooperaci s portálem Suomi.fi. Na stránkách je k nalezení odkaz
přímo na elektronické služby portálu Suomi.fi. Mezi další funkce, které stojí za to vyzkoušet,
patří určitě vyhledávání informací. Vyhledávač sice nabízí pouze základní vyhledávání,
nicméně výsledky jsou nabídnuty v řádu setin vteřin. Vyhledávač není propojený s žádným
jiným vyhledávačem, tudíž výsledky jsou pouze z daného portálu – veškeré výsledky obsahují
stručný obsah/odpověď na zadaný dotaz a přímý odkaz na místo, kde se tematický článek či
příspěvek na webu objevuje.
Pro lepší služby portálu a komunikaci s redakční radou jsou uživatelé vybízeni
k registraci a následnému přihlášení do systému. Uživatel si tak vytvoří svůj firemní účet,
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zaregistruje se a redakční rada následně může lépe komunikovat potřebné informace dané
firmě.
Z uživatelského hlediska je i tento portál velice přívětivý, orientuje se v něm i největší
laik, což je velmi pozitivní. Webové rozhraní je intuitivní a pro běžného uživatele pohodlné.
Veškeré informace, které portál nabízí, jsou snadno ověřitelné a vždy aktuální.

8.3 JULHA

JULHA (Julkishallinnon yhteyshakemisto) je nejobsáhlejší a nejaktuálnější adresář
kontaktů veřejného sektoru, který je ve Finské republice k dispozici. Neobsahuje pouze
internetové služby, adresy a kontaktní informace na nejrůznější organizace, ale i kontaktní
informace veřejných autorit, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy,
webové adresy, dosažené vzdělání, certifikaci, stejně tak obsahuje i obecné vysvětlení, co
daná osoba dělá [Julha, 2007b].
Od dubna 2007 začal adresář nabízet nové služby ProJULHA, neboli možnost získání
rozšířených informací. Tato služba je na rozdíl od základního adresáře, zpoplatněná.
Rozšířené informace však nejsou k dispozici všem, co poplatek zaplatí. Systém je postaven na
diskrétnosti, proto jsou nadstavbové informace poskytovány pouze v rámci vlastní organizace
– systém ověřuje IP adresy, uživatelská jména a hesla, tudíž informace lze získat jen za
předpokladu vyhledávání z registrované IP adresy apod.
Služba ProJULHA nabízí, kromě základních informací, jako jsou kontaktní informace
veřejných autorit (e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresy, webové adresy), i
informace nadstavbové. Do těchto informací se zahrnují fotografie, projekty, do kterých je
organizace či osoba zapojena, speciální znalosti či jazykové dovednosti [Julha, 2007b].
Jako ostatní webové stránky, zmiňované v této práci, jsou i tyto uživatelsky velmi
dobře propracované. Hlavní stránka adresáře je určená právě k vyhledávání. Uživatel si zde
může vybrat, zda bude hledat pouze v základním rozhraní, nebo bude informace získávat za
pomoci rozšířeného vyhledávání, či bude prohledávat pouze organizace. Jelikož se jedná
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o adresář, ve kterém je zapotřebí alespoň minimální znalost vyhledávacích technik, zaměřili
se autoři webu právě na vysvětlení jak vyhledávat.
Pokud si uživatel vybere základní vyhledávání, je naváděn pomocí kategorií a
zadaného slova.
Obr. č. 7 – ukázka základního vyhledávání [Julha, 2007a].

Pokud se uživatel rozhodne pro rozšířené vyhledávání, objeví se mu jednak více
jednotlivých kategorií vyhledávání, ale i možnost výběru operátorů AND a OR. Více viz obr.
č. 8

62

Obr. č. 8 – ukázka rozšířeného vyhledávání [Julha, 2007a].

V případě, že by uživatel chtěl vyhledávat pouze v organizacích, je zde i tato možnost.
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8.4 Libraries.fi

Portál byl spuštěn v roce 1995 jakožto první kompletní přístup k finským
knihovnickým službám. Kromě ryze knihovnických informací jako je přístup do
elektronického katalogu či do nejrůznějších světových databázových center, nabízí portál i
informace týkající se dění v knihovnách, kulturní přehled a další informační služby. Portál je
dostupný ve třech jazycích – angličtině, švédštině (biblioteken.fi) a finštině (kirjastot.fi).
Finská verze portálu je nejúplnější a obsahuje nejvíce informací, švédská je hodně podobná
finské verzi, nicméně není zcela úplná jako finská a konečně anglická verze, která je
z pohledu cizince nejvíce podstatná, obsahuje spíše shrnutí dění na poli finského knihovnictví
a informace pro cizince [Lau, 2003, s 93].
Na realizaci projektu se podílí zejména finská Knihovnická unie a Národní knihovna,
která na chodu portálu spolupracuje s regionálními knihovnami, které se snaží zapojovat do
tvorby Národní digitální knihovny.
Samotným provozovatelem portálu je Městská knihovna Helsinky (Helsinki City
Library), která je současně hlavní veřejnou knihovnou ve Finsku. Financován je
Ministerstvem školství [Kirjastot.fi, 2013].

8.5 Edu.fi

Portál Edu.fi byl spuštěn na konci roku 2001. Jedná se o vzdělávací portál, který je
určen neakademickému vzdělávání a podpoře znalostí. Produkce portálu náleží Národní radě
pro vzdělávání (the National Board of Education). Samotný portál je dostupný ve finském a
švédském jazyce. Anglická verze samotného portálu zatím nebyla spuštěna, nicméně některé
důležité příspěvky jsou do angličtiny přeložené. Jedním z těchto příspěvků je např. povídání
o mateřských jazycích [Edu.fi, 2013].
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8.6 The Helsinki city portal (hel.fi)
Internetové stránky nesoucí název The Helsinki City portal jsou souborem užitečných
informací jak pro obyvatele Finska, tak pro turisty mířící do Helsinek. Samotný portál
obsahuje odkazy na více než 180 000 stránek [Helsingin kaupunki, 2013]. Portál byl vytvořen
za účelem zjednodušení předávání informací napříč Helsinkami, dále také, aby se uživatelé
lehce orientovali v jeho obsahu a mohli jej používat zcela instinktivně.
Hlavní stránka portálu je rozdělena do několika částí; v horní části se nachází lišta, kde
si může návštěvník navolit velikost písma, vybrat jazyk (portál je nabízen v několika
jazykových mutacích – finské, švédské, anglické, ruské, německé a francouzské) a jako bonus
je i zvolení jednodušší verze celého portálu pro mobilní telefony. Po levé straně úvodí stránky
je seznam témat, která jsou na portálu míněna a probírána – jedná se např. o dopravu ve
městě, hromadnou dopravu, mapy města, vzdělání, volný čas, sport, pracovní možnosti,
bytovou situaci či sociální a zdravotní pojištění, turistiku a kulturu. Jakmile uživatel klikne na
jakékoli téma, změní se prostřední část obrazovky, na které se objeví články a informace
spojené s daným tématem. Po pravé straně se otevře box s nabídkou jednotlivých podtémat,
která jsou například v části věnované městské dopravě vybavena i odkazy na elektronické
jízdenky či plánovač tras (je tak velmi dobře vidět, že je portál skutečně propracovaný a
propojený odkazy na další příbuzné a související stránky).
V pravé horní části se nachází box pro vyhledávání námi zadaného termínu.
Vyhledávat se dá pomocí klíčových slov přímo v portálu, dále lze portál procházet pomocí
tzv. mapy stránek a jako velmi povedenou funkci považuji vyhledávání služeb. Pokud si
uživatel přeje vyhledat určitou organizaci, stačí rozkliknout možnost „vyhledávání služeb“
(service map) a objeví se mapa města, kde si poté dle zadaných parametrů uživatel nalezne
úřad, či divadlo, které potřebuje. Pro větší přehlednost jsou jednotlivé služby barevně
odděleny. Další usnadnění pro uživatele znamená výběr jednotlivé městské části, ve které
danou službu hodlá hledat. Vyhledávat se dá také dle adres jednotlivých institucí.
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Obr. č. 9 – ukázka vyhledávání v mapě [Helsingin kaupunki, 2013].

Kromě vyhledávání v mapě a klasického vyhledávání v klíčových slovech nabízí
portál i další, velmi užitečnou funkci – vyhledávání v telefonních číslech. Nejen tedy, že
portál obsahuje tematicky rozdělený seznam všech institucí sídlících v hlavním městě, ale
veškeré instituce jsou navíc opatřeny telefonními kontakty, které tvoří vlastní databázi, ve
které lze vyhledávat.
Samotný portál je tedy hodně zaměřen na vyhledávání potřebných informací, které
využívají jak obyvatelé, tak i turisté. Dle bedlivého prozkoumání, musím říct, že se jedná
o velmi povedenou informační bránu, která je skutečně navržena tak, aby uspokojila
informační potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů. Grafické zpracování je uživatelsky
přívětivé a uživatel je lehce naváděn, jednoduchou skladbou stránek, tak aby se dostal k cíli,
který potřebuje.
Jak bylo již řečeno, portál Hel.fi je velmi informačně zaměřen, tudíž se může
některým uživatelům, zejména turistům, zdát, že obsahuje příliš mnoho informací, které jsou
pro dané uživatele nadbytečné. Z toho důvodu portál spolupracuje s oficiálními stránkami
města Helsinky helsinki.fi, které jsou určeny zejména turistům a zahraničním turistům, kteří
do Helsinek přijíždějí.
Helsinki.fi jsou velmi pro-uživatelsky zaměřené webové stránky, které jsou určené
především mladší populaci a studentům. Na stránkách je velká provázanost se sociálními
sítěmi jako je Facebook, Flickr nebo Twitter. Velmi velkou roli ve skladbě stránek, hraje také
spolupráce s Univerzitou Helsinky, která je jedním z provozovatelů těchto webových stránek.
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Kromě informací o možných volnočasových aktivitách nabízí stránky i informace
o veřejné dopravě, počasí, zdravotní péči či vzdělání a velmi jednoduše se lze pomocí odkazů
dostat zpět na webové rozhraní portálu hel.fi., kde si lze dohledat potřebné informace. Pro
představu přikládám obrázek č. 10.
Obr. č. 10 – ukázka webového rozhraní portálu Helsinki.fi [Helsinki.fi, 2013].

8.7 Mol.fi
Online služba, kterou poskytuje Ministerstvo práce a hospodářství. Webová služba
obsahuje informace o aktivitách a službách, které poskytují kanceláře ministerstva. Služba
také nabízí databázi nabídek zaměstnání pro ty, co práci hledají, ale i pro zaměstnavatele,
kteří zde mohou hledat zájemce o práci.
Webové rozhraní je dostupné ve třech jazykových mutacích – finské, švédské a
anglické. Zatímco obsah finské a švédské verze je téměř identický, anglická verze je méně
obsáhlá.
Domovská stránka nabízí odkazy na kanceláře ministerstva, kde naleznete i jejich
úřední hodiny, kontakty a v neposlední řadě také informace o nejbližší pobočce v okolí.
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Z uživatelského hlediska jsou webové stránky uspořádány velmi přehledně a prouživatelsky zaměřené. Stránky obsahují podrobné informace jak se ucházet o zaměstnání, co
je potřeba pro úspěšné výběrové řízení apod. Uživatel nalezne i podrobné návody jak
vyplňovat nejrůznější formuláře apod.

68

9 Závěr
Informovanost občanů je ve Finsku jedním ze základních práv, jehož důležitost je
podložena i ve vlastním Ministerstvu pro komunikaci. To má za úkol zajistit občanům veškeré
dostupné informace pomocí informačních sítí. Velmi podstatnou roli tak hraje komunikace
jako taková. Stát občanům zaručuje jak dostupnost informací, tak ale i dokonalou
infrastrukturu informací jako takových.
Ministerstvo má na starosti, jak již bylo uvedeno, hlavně informační infrastrukturu a
dostupnost informací, nicméně pod jeho správu spadá i organizace FICORA (The Finnish
Communications Regulatory Authority) – Finský úřad pro regulaci komunikací. Organizaci se
v práci věnuji poměrně dopodrobna, neboť mi jako autorovi přijde její úloha ve finské
informační politice velmi podstatná. FICORA má na starosti veškeré komunikační sítě, které
neustále rozvíjí a zdokonaluje.
Nedílnou součástí práce organizace FICORA je i zabezpečení online komunikací a
celkové dbaní na dodržování základních bezpečnostních prvků. Sama organizace spolupracuje
i s nejrůznějšími sdruženími na projektech zaměřujících se především na nejmladší uživatele,
jejich rodiny i učitele. Otázka bezpečnosti služeb poskytovaných pomocí internetu a jeho
samotné používání je jedna z nejvíce diskutovaných problematik nejen celé organizace, ale
celého státu. Jelikož jsou služby nejrůznějších institucí státní správy plně dostupné přes
internet, je nutné vše zabezpečit tak, aby uživatelé, tedy běžní občané, službám institucí
naprosto důvěřovali a neobávali se poskytovat svá osobní data. I proto jsou na internetu běžně
dostupné příručky, jak se chovat na internetu, na co si dát pozor, co nedělat apod. Myslím si,
že takovéto příručky jsou více než vhodné a na celém konceptu zabezpečení komunikace je
vidět, že Finové moc dobře vědí, co dělají. Sto procent informací se snaží poskytovat všem
občanům a dbají i na jejich bezpečné chování v rámci sítí.
Strategicky se organizace zaměřuje zejména na rozšiřování svých služeb mezi všechny
občany, nehledě na místo pobytu či věku občana. Skutečnost, že má Finsko zájem o
stoprocentní internetové pokrytí po celé zemi je velmi troufalý cíl, nicméně s nasazením,
které finská vláda vkládá do této problematiky, je více než pravděpodobné, že se do roku
2020 (rok ukončení trvání nové strategie) pokrytí skutečně dočká i ta nejsevernější, nejméně
dostupná vesnička.
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Samotná informační politika Finské republiky je popsána v další části práce. Počátky
informační politiky, jak jí známe dnes, se datují do devadesátých let 20. století, kdy se
rozmohla vlna mobilních telefonů.
Zejména díky finským občanům, kteří jsou velmi technicky zdatní a doslova hltají
nové technologie, může být informační politika Finska na takové úrovni, jako je nyní.
Nicméně k tomu, aby se informační služby rozvinuly do dnešní úrovně, bylo zapotřebí
stanovení jasných struktur zejména z legislativního hlediska. Zákonodárci museli vytvořit
takový systém, který bude funkční a zcela kompatibilní s potřebami občanů. To se dle mého
názoru podařilo a podle strategie, kterou zákonodárci připravili na období 2012 – 2020 budou
ve zdokonalování systému pokračovat doslova na sto procent.
Jednotlivé služby informační politiky, jako jsou například nejrůznější portály, rozvíjím
v práci také. Jedná se o pokročilé služby občanům, které nabízí svým uživatelům
propracované, dobře propojené a především uživatelsky velmi přívětivé webové stránky, na
kterých se uživatel snadno orientuje a tím, že většina portálů je i vzájemně propojena, může se
velmi lehko dostat tam, kam zrovna potřebuje. Díky prostudování jednotlivých portálů musím
podotknout, že se opravdu jedná o propracovaný systém pro informování občanů. Mezi
nejdůležitější portály bych zařadila Suomi.fi a Helsinki.fi. Oba portály nabízí svým
uživatelům ucelené informace s odkazy na další portály a stránky. Vše je velmi dobře
organizované a pro-uživatelsky zaměřené.
Celkový dojem z informační politiky takto informačně rozvinutého státu je v mém
případě velmi pozitivní. Dostupnost informací je skutečně na velmi vysoké úrovni. Jediná,
z mého pohledu pochopitelná výtka, je ta, že některé oficiální stránky, ať už celé nebo jejich
části, nejsou přeloženy do anglického jazyka, což znemožňuje cizincům jakoukoli interakci,
pokud alespoň trochu nehovoří švédsky nebo finsky. Veškeré portály, webové stránky, či jiné
oficiální kanály jsou tedy vždy ve dvou základních jazycích a to švédštině a finštině. Anglická
verze sice většinou existuje také, ale není natolik obsáhlá jako dvě jmenované.
Jelikož jsem finskou informační politiku studovala delší dobu a vcelku podrobně,
dovoluji si říct, že se jedná o téměř dokonalý systém, který se neustále rozvíjí a snaží se o co
největší ucelenost a jednoduchost, tak aby se uživatel, nemusel příliš zatěžovat těžkostmi
spojenými s technickou stránkou věci. Systém informovanosti občanů je na takové úrovni, že
se stal součástí běžného života. Myslím si, že v moderním světě plném technických
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vymožeností se finský občan jakéhokoli věku neztratí. Finská vláda tak může být doslova
pyšná na dílo, které spolu s vývojáři a pracovníky státní správy za posledních třicet let
vytvořila.
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