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Intézményi elhelyezés, mint a deviáns 

gyermekek büntetése Finnországban a magyar 

szabályozás tükrében  

 

Minden társadalomnak, sőt, minden közösségnek megvannak azok a 

sajátos mechanizmusai, viselkedésmintái, amelyek őt, és csakis őt 

jellemzik, és amelyekre a problémamegoldásra hivatott 

intézményrendszer speciális eszközökkel kénytelen reagálni. Bár ez az 

állítás önmagában legalább annyira közhelyesnek tűnik, mint egyéni 

szintre vetítve az, hogy „minden ember más”, ha tágabb körben, eltérő 

nézőpontokat ütköztetve vizsgáljuk az adott társdalomban felmerült ilyen 

egyedi jelenségeket, minden bizonnyal arra a következtésre juthatunk, 

hogy a kezelő intézmények ismert, és olykor akár sikeres megoldásai 

csupán az adott társadalomban és intézményi környezetben hozhatnak 

értékelhető eredményeket, de semmi esetre sem rendelkeznek univerzális 

hatékonysággal. Emellett természetesen az is kevésnek tűnik, hogy 

kiragadott intézményeket önmagukban vizsgáljunk, hiszen ez még aligha 

mutat rá a rendszer nagy, átfogó hibáira és ellentmondásaira. Ilyenek 

pedig még Európa egyik bezzeg-országában, Finnországban is találhatók. 

Az ENSZ európai Bűnmegelőzési Intézete (HEUNI) jóvoltából itt vizsgáltam 

e „minta-gyermekvédelem” intézményeit, kriminológusként elsősorban a 

gyermek- és fiatalkori bűnözést megelőző, azt kezelő vagy arra más 

módon reagáló gyermekvédelmi mechanizmusokra koncentrálva. E 

rendszer mélyebb összefüggéseinek ismertetésére, valamint a hazai 

helyezettel való szembeállítására vállalkozom a továbbiakban. 

 

I. A finn és a magyar gyermekvédelem fogalmi és történeti 

megközelítése 

 

Bár a gyermekek védelmében kiépített intézmények elnevezése a finn 

nyelvben lényegében a magyar kifejezés tükörfordítása – hiszen a 

„lastensuojelu” kifejezés magyarul „gyermekvédelmet” jelent –, a valódi 

értelmük mind szemléletében, mind pedig az intézményrendszerben való 
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materializálódásában meglehetősen eltér. A jogi szabályozás – és ezzel 

összhangban az elméleti-tudományos háttér – összehasonlításának 

nehézségét az adja, hogy az a finneknél a jóléti állam szerves 

fejlődésének eredménye, míg Magyarországon a rendszerváltást követő 

szakmai konszenzus által kialakított, majd a vélt vagy valós hézagok és 

politikai döntések mentén folyamatosan korrigált gyermekvédelmi 

rendszerről beszélhetünk, ilyen módon a vonatkozó jogszabályszövegek 

mellett a történeti háttér ismerete is szükséges a sajátosságok 

természetének megértéséhez.  

Finnországban a gyermekvédelem a lehető legtágabban értelmezendő 

fogalom, magába foglalja az iskolai és egészségügyi szolgáltatásokat, a 

családvédelmet, kulturális kérdéseket, a lakhatást, sőt az épületek 

kialakítása során is figyelemmel kell lenni – többek között – a gyermekek 

kényelmére.1 Értelmezése mindenképpen túlmutat csupán a gyermekek 

jólétének védelmén, hiszen a célcsoportra tekintettel az őket körülvevő és 

nevelő család tagjainak problémáit is megoldani hivatott. A kiterjesztő 

értelmezés hátterében az a leginkábbb az északi államokra jellemző 

egyenlőségeszmény áll, amely a hagyományos jóléti gondolkodás 

szociológiai determinista álláspontjával vegyülve az embert, mint a 

társadalom tagját jól felépített, közösségekre épülő szocializációs gépezet 

végtermékének tekinti. A cél ebben az értelemben a megfelelő 

szocializációs közegek (így a családok, óvodák, iskolák, stb.) felépítése, 

amelyek a társadalomba pontosan illeszkedő láncszemek termelésén 

fáradoznak majd. Ebben a mechanizmusban a büntetés intézményei, mint 

elismerten – részben vagy egészben – represszív célt hordozó 

intézmények kevés szerephez jutnak a gyermek- és fiatalkori devianciák 

kezelésében. Ennek elsősorban az az oka, hogy mind a jogalkotó mind 

pedig a társadalom tagjai úgy gondolják, hogy a fiatalkori devianciák 

sokszor csupán a figyelemfelkeltésnek vagy a felesleges energiák 

levezetésének sajátos eszközei, és a fiatal előbb vagy utóbb rájön, hogy 

nem érdemes az innováció ezen formáját gyakorolni akkor sem, ha nem 

térdepeltetik kukoricára az első adandó alkalommal. Ez a belátás 

lényegében a társadalomban uralkodó értékrend minden kritikát nélkülöző 

interiorizálásaként jellemezhető, amely egyrészt fenntartja a finn 

társadalom homogenitását, másrészt megdöbbenti a hagyományosan is 

rendkívül eklektikus világból érkező kelet-európai kíváncsiskodót. Nem 

csodálkozhatunk azonban a tényen, hogy Finnországban a szociálpolitika 

legnagyobb, és mind financiális, mind pedig szakmai szempontból 

                                   
1 Hearn J. - Pösö, T. - Smith, C. - White, S. - Korpinen, J. (2004): What is child protection? Historical and 
methodological issues in comparative research on lastensuojelu/childprotection. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SOCIAL WELFARE 13: 28–41. 
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legjelentősebb területe a gyermekvédelem.2 Hogy ez a szervezeti felépítés 

hogyan alakult ki, arra a Tarja Pösö és társai által vezetett nemzetközi 

összehasonlító kutatásban részletesen kifejtett történeti okok vezetnek rá.  

Finnországban az első gyermekvédelmi törvény viszonylag későn, 1936-

ban született meg, és az akkor jellemző patriarchális családban fennálló 

viszonyokat igyekezett szabályozni. Így angolszász mintára, a 

gyermekvédelem kezdetben a gyermek saját családjától való védelmét, 

illetve a gondoskodás nélkül maradt gyermekek elhelyezésének 

megoldását jelentette. A törvény a családok támogatását és a 

gondoskodás megfelelő útjának megszervezését a helyi önkormányzatok 

feladatává tette. Ezen a decentralizált karakteren a később hatályba lépő 

új jogszabályok sem változtattak. Ebből a szempontból a magyar 

gyermekvédelem már a kezdetekben eltérő fejlődést mutatott, mert az 

első – 1901-ben hozott – állami gyermekmenhelyek kialakításáról szóló 

törvény az otthonok létesítésének finanszírozását a költségvetés rendkívüli 

kiadások „beruházások”3 címszava alatt, valamint az állami egészségügyi 

kiadások részeként rendelte kezelni, és a belügyminiszter irányítása alá 

utalta.4 Természetesen mind a decentralizációnak, mind pedig a 

központosított irányításnak megvoltak a két ország jellegzetességeiből 

fakadó okai. Finnország ebben az időszakban elsősorban rurális térség volt 

(az iparosodás rohamos fejlődése csupán a második világháborút 

követően indult meg), széttöredezett településszerkezettel és húsz év 

önállósággal a háta mögött. Az egészségügyi szolgáltatások 

elégtelensége, valamint egyes települések elszigeteltsége miatt ebben az 

időben rendkívül magas volt a gyermekhalandóság, így a 

gyermekvédelem előzményeként az 1920-ban Sofie Mannerheim, a finn 

történelem egyik legellentmondásosabb személyiségének, Carl Gustaf 

Mannerheim tábornoknak a húga, létrehozta Mannerheim Ligát. A 

szervezet célja kezdetben az volt, hogy a szülők oktatásával a 

gyermekhalandóságot csökkentsék, ám a megvalósítás jelentős akadályba 

ütközött a települések nagy részének relatív elszigeteltsége miatt, így az 

oktatás és tapasztalatcsere intézményeként apró lokális klubokat hoztak 

létre az ország különböző pontjain. A nonprofit szervezetként működő 

alapítvány mára az állami és magán-források bővülése, valamint a 

szakmai tapasztalatok felhalmozása révén az ország legnagyobb és 

legjelentősebb független gyermekvédelmi intézményévé nőtte ki magát. A 

hálózat jelenleg több mint 500 helyi szervezetet számlál, lényegében 

                                   
2 Hearn J. - Pösö, T. - Smith, C. - White, S. - Korpinen, J. (2004): What is child protection? Historical and 
methodological issues in comparative research on lastensuojelu/childprotection. INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SOCIAL WELFARE 13: 28–41 
3 1901. évi VIII. törvény az állami gyermekmenhelyekről 4.§ 
4 1901. évi VIII. törvény az állami gyermekmenhelyekről 5.§ 
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minden általánosan civil szervezetekhez köthető feladatot ellát.5 Nagyjából 

900 gyermekklubot, és hasonló nagyságrendű családi klubot működtet, 

melyek rendeltetése igazodik az eredeti célokhoz: a családok 

tapasztalatcseréjét intézményesíti, és a gyermekek értelmes időtöltését 

mozdítja elő. Anyagi forrása a mintegy 92.000 tag befizetései, valamint az 

állam (egyébként szerencsejáték bevételekből származó) támogatása 

révén mintegy 9 millió euróra tehető. A fentiek alapján a szervezet joggal 

nevezhető a finn gyermekvédelem civil kiegészítő intézményének, amely a 

hazánkban megszokott szakmai diverzitás és a civil sokféleség 

ellentéteként egy hatalmas egységes civil hátteret jelent az állam 

gyermekvédelmi prevenciós tevékenységéhez. Az állam és intézményei 

kritikáját célzó civil aktivitás viszonylag alacsony jelentősége 

Finnországban valószínűleg ennek a jelenségnek is betudható.  

Az 1936-ban hozott törvényben szabályozott életviszonyokat 

hamarosan nem csupán a jogszabályi előírások, hanem a háborús 

események is jelentős átalakították. A háború idején természetes módon 

változott a nők szerepe, ami az alapvetően patriarchális társadalmat 

egyfajta női emancipáció útjára vezette, mert a nők nagy része a háborút 

követően sem hagyott fel a kenyérkereső foglalkozással. Ezt a jelenséget 

támogatta az ország ötvenes években kezdődő rohamos iparosodása, ami 

az így kínálatként jelentkező munkaerőt felszívta. Az állam ennek 

hatására kénytelen volt a jóléti intézkedéseket bővítve támogatni a 

munkavégzést, és a valós életviszonyok és intézményi struktúra ilyen 

mértékű átrendeződése korszerűtlenné tette a gyermekvédelmi törvényt, 

amit számtalan egyéb alacsonyabb rangú szabály egészített ki a '80-as 

évekre.  

Magyarországon a háborút követően nem volt hatályban kifejezetten a 

gyermekek védelmére szolgáló törvény, így hazánkban a szerves fejlődés 

megakadásáról és ideológiailag befolyásolt, erőteljes intézményközpontú 

fejlesztéseiről beszélhetünk. 

Finnországban az új, 1983-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény már 

az ENSZ 1959-ben kiadott Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozata 

szellemében kimondta, hogy a gyermek legfőbb érdekét a családban való 

nevelkedés jelenti, így a kiemelésére csupán végső lehetőségként 

kerülhetett sor. A törvény ennek szellemében bevezette a mai magyar 

gyermekvédelemi szóhasználat szerint alapellátásként6 ismert ellátási 

                                   
5 Így például a magyarországi Kék Vonalhoz hasonló ingyenes segélyvonalat működtet, ahol csak 25 év alatti, 
képzett önkéntesek várják a gyerekek hívásait, baby-sitter szolgálatot tart fenn, iskolai erőszakkal foglalkozó 
programjában kortársképzést végez, médiaerőszakra fókuszáló prevenciós programot vezet, és nemzetközi 
szervezeteknek is tagja.  
6 Az angol fordításban open care. 
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formákat, ezzel segítve a családokat. A jóléti állam virágkorát jellemző 

intézményi kezelések helyét átvette a családok életében a szociális 

munkások mindenható, aktív szerepe, ami azért is kifejezetten jelentős, 

mert elsősorban az alapellátások révén ma már a gyermekek mintegy 

kétharmada valamilyen szinten kapcsolatba kerül a gyermekvédelemmel. 

 

II. Intézményi felépítés és feladattípusok 

 

A már említett önkormányzati karakter a jóléti állam kialakítása során is 

megmaradt. Az egyes régiók és települések ma is helyi szinten szervezik a 

gyermekvédelmi intézményeket, amelyekben hazánkhoz hasonlóan 

állandó létszámhiánnyal küzdenek. Jelenleg az állami feladatokat, és azok 

ellátásának részletes szabályait a 2007-ben elfogadott legújabb 

gyermekvédelmi törvény szabályozza. Az erős nemzetközi nyomás 

hatására elfogadott jogszabály az 1989. évi ENSZ Gyermekjogi 

Egyezményhez igazodva több gyermeki jogi garanciát és részletszabályt 

tartalmaz, mint az elődei, kevesebb teret engedve ezzel a hagyományosan 

kivételesen széleskörű diszkrecionális jogköröknek a gyermek kiemelése 

vagy esetleges kezelése kérdésében. A részletszabályok alsóbbrendű 

jogforrásokra utalását a jóléti államokat jellemző, az intézmények és 

szakemberek megfelelő döntéseibe vetett általános bizalom indokolja. 

Ennek megingathatóságát jelzi, hogy szintén e törvény újításaként a finn 

gyermekvédelemben a hatósági döntések közigazgatási bíróságokon 

kezdeményezhető jogorvoslati lehetőségét is részletesen szabályozták, 

amelynek eredményeként egyre több eljárás indul a gyermekek jogi úton 

történő „visszaszerzése” érdekében.7  

Finnországban a gyermekvédelem a három régióra jellemző jelentős 

földrajzi és népesedési különbségek mentén eltérően szerveződik. Az 

önkormányzatok a törvényes kereteken túl maguk döntik el, hogy a 

gyermekvédelmi törvényben, de részletesebben az Egészségügyi és 

Szociális Minisztérium (Sosiaali- ja terveysministeriö) által kiadott szakmai 

útmutatásokban meghatározott feladatok ellátására mennyi szakembert 

alkalmaznak, és mennyi intézmény tartanak fenn. A szociális ellátásokhoz 

való hozzájutás egyenlőtlenségeinek kiküszöbölését a viszonylagos 

önkormányzati önkényességen túl az is nehezíti, hogy az ország egyes 

területei az eltérő éghajlati és földrajzi viszonyok miatt különböző ellátási 

szervezeti formákkal dolgoznak. A ritkán lakott, hosszan elterülő lappföldi 

falvak összehasonlíthatatlanul nagyobb kihívást jelentenek a szociális 

                                   
7 Child Welfare Act 417/2007,  90.§ (3) bekezdés 
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szakmában dolgozók számára, mint a metropolisz-jellegű Helsinki-Vantaa-

Espoo városegyüttes zsúfoltsága.  

Ehhez képest a magyar rendszer gyökeresen más. Hazánkban a helyi 

viszonyokhoz igazítható önkormányzati szervezésű gyermekvédelem 

kialakítása olyan értelemben szükségtelen, hogy a demográfiai és földrajzi 

tényezők viszonylagos kiegyensúlyozottságot mutatnak – amellett, hogy 

az ország szervezeti és népesedési szempontból is nyilvánvalóan 

„fejnehéz”. A gyermekvédelem szakmai irányítása ugyanúgy a szociális 

ügyekért felelős minisztériumhoz tartozik, a gyermekvédelem szervei 

ugyanakkor a központi közigazgatás alá tagozódnak be: megyei és 

korábban helyi, 2013. január 1. óta pedig járási szinten szerveződnek. Ez 

jelen pillanatban nem egyenlő az ellátás helyének járásközponti 

kizárólagosságával, hiszen a gyermekjóléti és gyámügyi szolgáltatások 

szétválnak és fizikailag több településen találhatók meg, mint amennyi 

járást kialakítottak. A legújabb szervezeti felépítés hazánkban a finn 

rendszerhez képest viszonylag öncélúnak mondható, hiszen elsősorban 

nem az igények felmerülésének helyéhez igazodik. A jogalkotó központilag 

meghatározott, elvileg nagyjából egyenlő számú népesség ellátásra 

hivatott, a potenciális ügyfelektől esetlegesen távol elhelyezkedő hivatali 

helyiségeket hozott létre a helyi irodák vagy gyermekjóléti szolgáltatók 

működésének fenntartása mellett. Ennek a rendszernek a hátulütőjeként 

jelentkezhet a túlzott bürokrácia útvesztőjében elveszők nagy száma. 

A gyermekekkel valamint az intézményrendszerrel kapcsolatos, 

innovatív célú kutatás színterei Finnországban egyaránt az alapellátás és a 

szakellátás intézményei, a minisztériumok belső szervezetrendszere, az 

ún. Ifjúsági Kutatói Hálózat (amely intézmény fele részben állami, fele 

részben azonban privát forrásokból finanszírozott), és természetesen a 

bűnözés tendenciáinak kutatásával foglalkozó Nemzeti Bűnmegelőzési és 

Jogszociológiai Kutatóintézet (OPTULA). A szakmai intézmények 

folyamatosan elektronikus formában gyűjtenek adatokat az egyes 

esetekről, a kutatók pedig ezen adatok alapján igyekeznek a felmerülő 

problémákra magyarázatokat találni és elkövetői profilokat alkotni.  

Hazánkban a hasonló kvantitatív vagy akár kvalitatív kutatások 

szervezése a papíralapon történő nyilvántartás, és a hivatalos statisztika 

megkérdőjelezhető megbízhatósága miatt szinte teljesen lehetetlen. Így 

az az elképzelés, amely szerint a kutatóközpontok Finnországban elvileg 

folyamatos kontroll alatt tartják az intézmények helyes működését és 

orientálják a fejlesztéseket, a magyar kutató számára utópisztikus 

ötletnek tűnik. 

 



205 

 

Themis 2013. február 

III. Az elveszett közösségek nyomában 

 

A finn mentalitást és társadalmat sokféleképpen lehet jellemezni, de a 

gyermekvédelem tekintetében azt gondolom, hogy célszerűbb példákkal 

illusztrálni, milyen is az a társadalom, amelyről beszélünk, illetve 

amelyben ez a mostanság legtökéletesebb jóléti modell létezni képes. Jól 

jellemzi a gondolkodást Maria Kaisa Aula finn gyermekjogi ombudsman 

egyik büszkesége, a Don't hit the child címmel 2010-ben indult finn 

gyermekbántalmazás elleni program és az ehhez kapcsolódó kutatás. 

Finnországban a gyermekbántalmazás rendkívül alacsony volumenű (kb. 8 

%8), és a helyzet folyamatosan javul: úgy tűnik, a szülők lassan 

megtanulták, hogy nem szabad a gyermeküket megütni. A pozitív 

változáshoz azonban más olyan jelenségek is társulnak, amelyek a 

kötődéseket és a családi szocializációt gyökeresen átalakították, és 

amelyet akár úgy is jellemezhetnénk, hogy a finn szülők megtanulták, 

hogy nem szabad a gyermeket megérinteni sem.  

A finn családok nagy részében mindkét szülő kereső tevékenységet 

folytat, a háztartásbeli szülők száma rendkívül alacsony. A nők egyre 

korábban, a gyermek három éves, pszichológiai szempontból kritikus 

életkorát meg sem várva egy éven, de olyakor hónapokon belül 

visszatérnek a munkájukhoz, és a gyermeket a nappali ellátás 

intézményeire bízzák. Ezeket a nappali otthonokat csupán az különbözteti 

meg a csecsemőotthonoktól, hogy a munkaidő végeztével a gyermeket 

haza lehet vinni az intézményből. Habár itt korszerű körülmények között, 

nagy alkalmazotti számmal dolgozó intézményekről beszélünk, az 

alapvető anyai gondoskodás hiánya azonban valószínűleg mégis súlyos 

hátrányokat okoz a gyermek fejlődésében, és a későbbi kötődéseinek 

kialakulásában. A tendencia nem csupán azért megdöbbentő, mert 

ellentmond az emberi természet alapvető igényeinek, és a gyermek 

szükségleteit figyelmen kívül hagyja, hanem azért is, mert Finnország 

azok közé az országok közé tartozik, ahol az állampolgárok a kiváló 

szociális ellátás miatt gazdaságilag sem szorulnak rá az ilyen jellegű 

döntésekre. A „kényszer” hátterében tehát tisztán belső, globalizációs 

természetű nyomás áll, amely a szülők részéről a munkából való időleges 

kiesést tragikus, vízválasztó fordulatként jellemzi. Ez pedig szinte 

megengedhetetlennek tűnik, amennyiben az egyén az egzisztenciáját fent 

kívánja tartani. A családok fejlődése ilyen módon már a kezdetektől fogva 

valamilyen, a magyar nézőpontból súlyosnak tűnő, ám a finnek számára 

                                   
8 Report to the UN Committee on the Rights of the Child. Supplementary report to Finland's 4th Periodic Report. 
Publication by the Office of the Ombudsman for Children 2011. 
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természetes hátrányból indul.  

A gyermek nevelése ezt követően is leginkább intézményekben történik, 

amelyek igen sok gondot levesznek a szülő válláról. Ami nem adott, az 

könnyedén megvásárolható. A cél az, hogy a szülőtől minimális energia-

befektetést kívánjon a gyermeknevelés: az iskola délelőtt, a 

sportprogramok és egyéb szabadidős elfoglaltságok pedig délután 

foglalják le a gyermeket, és aki a koraesti órákban csellengő gyermeke 

miatt aggódik, annak az önkormányzati foglalkoztató-központokban 

önkéntesek és szociális munkás szakemberek kínálnak megnyugtató 

megoldást a gyermek biztonságos elhelyezésére. Az olajozott gépezetben 

ugyanakkor gyakoriak a hibák. A finn karaktert nemzetközi hírűvé tévő 

alkohol-probléma a mindennapi életben kevésbé humoros oldalát mutatja. 

Egy kriminológiai kutatás szerint9 a bűncselekmények 85%-ban legalább 

egy elkövető ittas, az emberölések 71%-nál pedig ez mind az elkövetőre, 

mind pedig az áldozatra igaz.10 A család rutinszerű működését így 

tipikusan a szürke hétköznapok monotonitásában kiégett, 

alkoholfogyasztó szülő vagy az életével elégedetlen, csellengő tinédzser 

gyermek problémái kavarják fel a családi élet meghatározott 

szakaszaiban. Ilyen esetekben mutatkozik igény (újra) a 

gyermekvédelemre, amelynek szakemberei elképesztő gyorsasággal 

veszik kezelésbe a családot, és hamarosan megállapítják, hogy szükség 

van-e vagy nincs a gyermek kiemelésére.  

Magyar szemmel furcsa jelenség, hogy Finnországban a 

gyermekvédelmi szakellátás intézményeinek 75-80%-a magánkézben van, 

tehát piaci alapon tartják fenn. Ez a helyzet egyrészt rendkívül 

megdrágítja az elhelyeztést (250-350 euró/fő/nap), másrészt a 

magánszektor profitigényét is beépíti az elhelyezést motiváló tényezők 

közé. A gyermek jogain, a család anyagi és morális helyzetén, valamint a 

kiemelés szakmai célszerűségén túl szóba kerülhetnek különböző anyagi 

indokok is a gyermek elhelyezése tekintetében. A Finnországban 

tapasztalható általános társadalmi bizalom miatt az ezzel kapcsolatos 

aggályok azonban kevés teret kapnak a tudományos gondolkodásban.  

Az elhelyezésről való döntésben Magyarországon legfeljebb az ún. 

állami fejpénz lehetne motiváló tényező, de a szakmai törekvések és 

tendenciák azt mutatják, hogy hazánk sokkal inkább az intézményi 

nevelés leépítése és a nevelőszülői rendszer erősítése mellett foglal állást 

a gyermekvédelmi szakellátás területén. Itt fontos megjegyezni, hogy a 

                                   
9 Kivivuori, Janne – Lehti, Martti – Aaltonen, Mikko (2007): Homicide in Finland, 2002–2006. National 
Research Institute of Legal Policy, Finland 
10 A finn emberölési ráta az egyik legmagasabb az Európai Unióban. 
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rendszer nem feltétlenül magától az elhelyezési formától jó vagy rossz, 

hanem elsősorban azoktól a szakemberektől, akik a feladatot 

végrehajtják. Érdekes mutatószám ebben a tekintetben, hogy míg a 

magyar intézményekben legfeljebb két nevelő dolgozik egy 10-11 főből 

álló csoporttal, addig Finnországban a legfeljebb 7 gyermekre minden 

csoportban hat-hét nevelő kell, hogy jusson.11 Hatékonyság szempontjából 

nehéz összehasonlítani egy magyar nevelőszülői családban felnőtt 

gyermek és egy finn intézményben felnőtt gyermek szocializációját, itt 

csupán a visszaélések lehetősége az, amire rá kívánok mutatni. Ennél a 

témánál ugyanis érdemes egy kicsit részletesebben megismerni a döntés 

hátterét és annak lehetőségeit, mert véleményem szerint ebben a 

dilemmában sűrűsödik össze a rendszer összes hátulütője, amelynek 

látható eredményét az a körülbelül 18.000 gyermek képezi, aki a 

szakellátás intézményeiben él. Összehasonlításképpen érdemes tudni, 

hogy Magyarországon, amelynek népessége kb. kétszer akkora, mint 

Finnországé, a szakellátásban (nem kifejezetten gyermek- vagy 

lakásotthonokban!) elhelyezett gyermekek száma megegyezik a finn 

adatokkal.12 

Természetesen Finnországban is az a nemzetközi szinten is elismert cél 

és törekvés, hogy a gyermek csupán kivételesen, rövid távon 

megoldhatatlannak tűnő esetekben kerüljön ki a családból. A 

gyermekvédelmi törvény szerint „a gyermekvédelemi intézkedések a 

lehető legnagyobb körültekintéssel kell, hogy történjenek, amely során 

elsődleges az alapellátási támogatás nyújtása, kivéve ha a gyermek 

érdeke máshogyan kívánja”.13 Amennyiben azonban a kiemelés válik 

szükségessé, úgy azt a törvény szerint haladéktalanul meg kell tenni.14 A 

jogszabályi cél a magyar rendszerhez hasonlóan itt is a családba történő 

visszahelyezés, de ez a legritkább esetben sikeres. A gyakorlat tehát ezen 

törekvésnek ellent mondani látszik, amit az is bizonyít, hogy a gyermekek 

mintegy tíz százaléka a családjától külön élni kényszerül. Hogy ennek mi 

az oka, arra a szakemberek többféle magyarázattal is szolgálnak. Alapvető 

probléma, hogy a társadalom devianciatűrése a veszélyesnek ítélt 

fiatalokkal szemben Finnországban kiemelkedően alacsony. Olyan, akár 

tipikusnak is mondható deviáns viselkedési formák, mint például a 

kisértékű bolti lopások, vagy az egész társadalmat alapvetően jellemző 

jelentős mennyiségű alkoholfogyasztás hamar a hatóságok tudomására 

jutnak.15 A gyermekvédelem ezt követően alaposan megvizsgálja a 

                                   
11 Child Welfare Act 417/2007, 59.§ (1) bekezdés 
12 Forrás: KSH (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsg001.html) 
13 Child Welfare Act 417/2007, 3.§ (3) bekezdés 
14 Child Welfare Act 417/2007, 3.§ (3) bekezdés 
15 Ennek fontosságát az a tény is jelzi, hogy az iskolaév végeztével az iskolákon keresztül közvetített üzenetben a 
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gyermek környezetét, meghallgatja a szülőket, iskolai nevelőket azzal 

kapcsolatban, hogy milyen problémái lehetnek a deviáns tinédzsernek. A 

finn gyermekvédelmi törvény a kiemelésről a következőképpen 

rendelkezik: „A gyermeket gondozásba kell venni, és az önkormányzati 

szociális szolgáltatások keretében el kell helyezni, amennyiben 

I. az egészségét és fejlődését a gondoskodás hiánya vagy más 

körülmények súlyosan veszélyeztetik; 

II. az egészségét és fejlődését súlyosan veszélyeztető tudatmódosító 

szereket használ, szabálysértésnél súlyosabb jogellenes cselekményt, 

vagy más hasonló cselekményt követ el.” 16 

A finn törvény a magyar gyermekvédelmi törvénnyel17 ellentétben nem 

a veszélyeztetett helyzetből és annak különböző kezelési módjaiból indul 

ki, hanem a szociális központok által ellátandó feladatokból valamint azok 

végrehajtására vonatkozó eljárásból.18 Ezért a törvényben magukról a 

megoldandó problémákról kevés szó esik. A döntés a szociális munkás – 

illetve kivételes esetben az intézményvezető – kezében van. Nem nehéz 

elképzelni, hogy a gyermekét fél éves korától nappali intézményekre bízó 

szülő, aki lényegében csak hétvégenként találkozik gyermekével, ilyen 

esetben gyakran tehetetlenségre hivatkozva maga kéri, hogy a már 

sokadszorra „elkapott”, problémás gyermektől szabadítsa meg a 

gyermekvédelem, ugyanakkor természetesen az esetek nagy részében a 

kiemelés még mindig a családtagok addikciója vagy elhanyagoló 

magatartása miatt történik. A kiemelésről való döntést, és főként az 

elhelyezést befolyásoló körülményeknek itt azonban még nincs vége. A 

magánintézmények léte és a lakóhelyhez kötöttség szinte teljes mellőzése 

ugyanis lehetővé teszi, hogy adott régióból a gyermeket az ő nevelésének 

érdekeire, a férőhelyre, vagy az elhelyezés költségeire hivatkozva az 

önkormányzat más régióban lévő intézményben helyezze el.19 A 

gyakorlatban tehát megtörténhet az, hogy egy, a Helsinki térségében élő 

gyermeket a több ezer kilométerre, északra fekvő városban helyezik el, 

ahol alacsonyabbak a költségek és ráadásul a problematikus gyermekkel 

sem kell a továbbiakban küzdenie a városnak. Ez a megoldás főként az 

olyan, tartósan deviáns magatartást mutató gyermek esetében lehet 

                                                                                                          
rendőrség fontosnak tartja jelezni a szülők felé, hogy ügyeljenek gyermekeik alkoholfogyasztására a nyár 
folyamán, és semmi esetre se adjanak nekik alkoholt, mert ezért büntetőjogi felelősséggel tartoznak. 
16 Child Welfare Act 417/2007, 40§ (2) bekezdés 
17 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 
18 Itt érdekes megemlíteni, hogy a finn törvény 25.§-a egy, a magyar törvényben foglaltakhoz hasonló 
rendelkezésben kötelezi a jelzőrendszeri tagokat arra, hogy jelezzék amennyiben a gyermek fejlődésének 
veszélyeztetettségét, vagy a szociális segítségre való rászorultságát észlelik. 
19 A nevelőszülőnél történő elhelyezés aránya az intézményekben elhelyezett gyermekek számával szemben egy 
szinte elhanyagolható kisebbséget képez, ezért jelen tanulmányban az intézményi elhelyezést tekintem az 
alapvető szakellátási elhelyezési formának. 



209 

 

Themis 2013. február 

„célravezető”, aki a bűnelkövetés szempontjából magas rizikójú csoportba 

tartozik, és hosszútávon várhatóan súlyosabb problémát jelentene a 

rendőrségnek és az önkormányzatnak. Az állam a különösen súlyos 

problémákkal küzdő gyermekek részére hat, ún. iskolaotthont (koulukoti) 

tart fenn, amelyek lényegében zárt intézmények.20 Szemben az általános 

értelemben vett szakellátó intézményekkel, ezek az iskolaotthonok olyan 

bentlakásos intézmények, ahol a gyermekek szigorú szabályok között, és 

pszichológusi kontroll mellett tanulják az együttélés helyes szabályait. A 

treatment javítóintézeteit idéző elhelyezési forma a gyermekvédelem 

része, ahová akár bírói kontroll nélkül, a szociális munkás szakember 

véleménye alapján akár hosszú évekre kerülnek be a gyermekek annak 

reményében, hogy felnőtt korukra a társadalom hasznos tagjaivá válnak.  

A hasonló intézmények Magyarországon két csoportra oszthatók: a 

deviáns gyermekekkel foglalkozó zárt gyermekvédelmi intézmények, 

illetve a kifejezetten bűncselekményeket elkövetett gyermekek ellen 

alkalmazott büntetőjogi intézkedéseket végrehajtó – ám jogilag és 

szakmai szempontból a gyermekvédelem alá tartozó – javítóintézetek. 

Előbbiek egyik legfontosabb jellemzője, hogy csak kivételes esetben lehet 

két évnél hosszabb az az időtartam, amit a gyermek itt eltölt, de optimális 

esetben ez csupán eseti jellegű kezelést jelent.21 A hosszabb időtartamú 

nevelés a javítóintézetekben valósulhat meg. Ennek az a sajátossága, 

hogy az elhelyezést megelőzően – illetve előzetes letartóztatás esetén – a 

gyermek jogainak védelmében folyamatos a bírói kontroll.22 

Finnországban egyébként hazánkhoz hasonlóan az ombudsman feladata 

az állami intézmények gyermekjogoknak megfelelő működésének 

vizsgálata. Ellentétben magyar kollégájával, a Jyväskyläben élő 

gyermekjogi ombudsman feladatait és munkáját azonban kevesen 

ismerik. Talán ezért is lehetséges az, hogy a gyermekvédelmi szakellátás 

gyermekjogi ellentmondásai mindezidáig nem kerültek az ombudsman 

látókörébe, ugyanakkor az általánosan ismert, ám kevésbé problematikus 

számi és roma kisebbségi kérdésről, valamint a családon belül történő 

gyermekverés csökkenő tendenciájáról az ombudsman által készített 

hosszú tanulmányok bizonyítják, hogy a helyzet kifejezetten előremutató 

Finnországban. 

 

                                   
20 Pösö, T. – Kitinoja, M. – Kekoni, T. (2010): Locking up for the best interest of the Child – Some preliminary 
remarks on ’Special care’. YouthJustice, 2010 10:245 
21 Gyvt. 58. § (1) bekezdés  
22 Itt természetesen meg lehet említeni az eljárások időtartamát, mint a gyermeki jogok sérelmének egy tipikus 
megjelenési formáját a büntetőeljárásban, de a jogszabályi cél, és az alapvető ötlet a XIX. század vége óta a 
szakmai segítséggel hozott bírói döntés kívánalma.   
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IV. Deviáns gyermek, felelőtlen intézmények 

 

Finnországban a büntethetőségi korhatár 15 év23, ez alatt a kor alatt a 

bűncselekményt elkövető gyermekkel és annak családjával jogilag is 

kizárólag a gyermekvédelem intézményei foglalkoznak. A büntethetőségi 

korhatár elérését követően a jogi lehetőség fennáll a büntető 

igazságszolgáltatásba való bekerülésre, sőt, az elkövető akár 4 hónaptól 

12 hónapig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható. Amennyiben a 

cselekményre tekintettel a pénzbüntetés vagy magatartási szabályok 

melletti folyamatos szupervízió alkalmazása elegendőnek ígérkezik a 

fiatalkorúval szemben, abban az esetben elsősorban emellett dönt a 

bíróság.24 A valódi esetek nagy részében az eljárások nem jutnak el az 

ítéletig, vagy ha mégis, akkor az ítélet nagyrészt pénzbüntetés. Ennek 

érdekessége, hogy olyan esetekben is kiszabják, amikor a fiatalkorú nem 

rendelkezik a megfelelő vagyonnal vagy keresettel, annak megfizetését 

pedig a szülőktől nem várják el. A büntetést a fiatalkorúnak az állam 

számára megfizetendő hiteleként jegyzik fel. Ezt a későbbi keresetéből 

kell kiegyenlítenie. A büntetés ezen formájának nevelési hatékonysága 

megkérdőjelezhető, piaci szerepe azonban világosan látszik: a büntetést a 

fiatalkorú számlájára írják, kiegyenlítését pedig lényegében késleltetik 

arra a legfeljebb 3-8 éves időtartamra, amíg az iskolái végeztével 

munkába áll. Várható fizetéséből a büntetést részletekben ki fogja tudni 

elégíteni úgy, hogy az nem okoz a megélhetésében rendkívüli 

problémákat, és így az általa az államnak az eljárással okozott költségeket 

előbb-utóbb megtéríti majd. A rendszer működéséhez két dolog kell: stabil 

gazdaság, ami egyben a fizetőeszköz értékállóságát is jelenti, valamint a 

nemzetközi mobilitás hiánya.  

A jóléti ideológia és annak a racionális tapasztalatnak a jóindulatú 

alkalmazása, miszerint a deviáns gyermekeknek csupán egy 

elhanyagolható részéből válik bűnelkövető felnőtt, a tizennyolcadik 

életévüket be nem töltött bűnelkövető gyermekeket lényegében áttolja a 

közigazgatási kezelőrendszerbe. Ezzel – a magyar szemszögből nézve – 

bővítve annak funkcióit.25 Olyannyira igaz ez, hogy a finn börtönökben 

lényegében nincsenek gyermekek26, és a vaskos módszertannal felszerelt 

pártfogói szolgálat sem dolgozik gyermekek tömegével, mert minden 

feladatot a gyermekvédelem intézményrendszere lát el.  

                                   
23 The Penal Code of Finland, 10. fejezet, 1.§ (1) bekezdés 
24 Forrás: http://www.rikosseuraamus.fi/16935.htm 
25 Gyvt. 58. § (1) bekezdés  
26 A büntetés-végrehajtási intézetekben szabadságvesztésüket töltő fiatalkorúak száma évente 3-5 fő között 
mozog.  
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A reszocializáció az általam megkérdezett szakemberek egyöntetű 

véleménye és tapasztalatai szerint akkor lehet tökéletesen sikeres, ha az 

elkövetett bűncselekményekre nem hosszan tartó elzárás-jellegű 

büntetésekkel reagál a büntető jogpolitika, hanem a gyermek családi 

helyzetét, társadalmi körülményeit figyelembe véve a számára 

legmegfelelőbb nevelési módszert választja ki. Ennek a tapasztalatnak az 

eredményeként Finnországban az összes javítóintézetet és fiatalkorú 

börtönt átadták a felnőtteknek, és évente csak 3-5, súlyos, élet elleni 

erőszakos bűncselekményt elkövető tizenötödik életévét betöltött fiatal 

(tipikusan fiú) kerül elhelyezésre büntetés-végrehajtási intézményben a 

felnőttkorúakkal együtt. Ez Finnország esetében azt jelenti, hogy a 

büntetés-végrehajtásban elvárt, felnőttektől történő elkülönítés, valamint 

a lakóhelyhez lehetőség szerint legközelebbi intézményben való 

fogvatartás lehetetlenné vált.27 Az ilyen ítélettel sújtott fiatalkorúak 

számára fiatal felnőttekkel együtt szervezett speciális programokkal 

igyekeznek „gyermekbarátabbá” tenni az elhelyezést.  

A gyermekközpontúság ilyen csoda-számba menő mázában azonban 

érdemes kissé kételkedni, hogy aztán eljuthassunk a valóság mélyebb 

megismeréséhez. Felmerül a kérdés, hogy Finnországban ez a jelenség 

azért létezik-e, mert olyan tökéletesen működik a gyermekvédelem, hogy 

minden problémát megold, avagy másfajta társadalmi-gazdasági okok 

vannak a jelenség hátterében?   

A finn társadalom, ugyanis a fent említett történeti és demográfiai okok 

miatt is nagyon sok tekintetben eltér a magyartól. Elsősorban abban, hogy 

nemcsak a rendszer, de maga a társadalom is jóléti szemléletű. Az anyagi 

javak elosztásának egyenletességére való törekvésen túl a jóléti 

gondolkodás egyik jele a páratlan széleskörű társadalmi konszenzus a 

fiatalkori devianciák tekintetében. Kelet-európai szemszögből vizsgálva ezt 

a gondolkodásmódot, úgy tűnik, hogy nem csupán a jogalkotó, de maga a 

társadalom is a gyermekvédelmi intézkedéseket támogatja a büntetőjogi 

büntetésekkel ellentétben, még a legsúlyosabb esetekben is, mert a 

cselekmény kiváltó okaira koncentrál az egyéni felelősség helyett. Emellett 

etikátlannak tartja, hogy a média más véleményt sugalljon vagy 

fogalmazzon meg a kérdéssel kapcsolatban, ezért Finnországban a 

fiatalkorúak által ekövetett bűncselekmények legfeljebb a társadalmi 

szerepvállalás szempontjából kerülnek a média kereszttüzébe.28 

Ennek az alapvető jóléti szemléletnek a hiányában, kelet-európai 

                                   
27 Emiatt az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága kritikával is illette az országot. 
28 Lappi-Seppälä, Tapio (2012): Criminology, crime and criminal justice in Finland. European Journal of 
Criminology, 9:206 
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szemmel vizsgálva a finn rendszert, sok olyan jellegzetesség rajzolódik ki, 

amely a hazai kulturális hagyományok vagy jogalkalmazási trendek miatt, 

a magyar társadalom értékei és koncepciói mentén nem működhetne 

megfelelően. Saját kételyeim minden gyökerét egy szociális szférában 

dolgozó finn szakember fogalmazta meg a legtalálóbban: „a finnek 

elvesztették a közösségek lényegét”. És valóban, minden vélt vagy valós 

jószándékon, vagy technikai felszereltségen túl, ez rendkívül szembeötlő 

jelenség. A jóléti társadalom hagyományaira építve a rendszer a 

személyek belső kontrolljának interiorizálását helyezi minden más érték 

elé, nem pedig az értékek átadásának együttes eredményeként kezeli azt. 

A „Why don't we do it?” kérdése határozza meg a gondolkodást a „Why do 

we do it?” helyett.29 Minden problémára azonban a gyermekvédelem sem 

feltétlenül nyújt megoldást, hiszen egy intézmény soha nem lesz képes 

azokat a természetes elsődleges szocializációs mintákat átadni a gyermek 

számára, amelyeket a család elmulasztott. Még akkor sem, ha rendkívül 

nagyszámú, magasan képzett szakemberrel dolgozik is. A rossz családi 

mintákat a rendszer pedig már mintha meg sem próbálná kiküszöbölni. A 

kamaszkort elért gyermekek körében jelentkező családból történő 

kiemelések30 hatalmas aránya azt mutatja, hogy a kezelő rendszer sokszor 

már csupán annyiban tartja feladatának a problémás gyerekekkel való 

törődést, hogy a családot megbontva biztonságos helyen elhelyezze és 

eltartsa őket tizennyolc éves korukig. A szociális szakma képviselői a 

végsőkig hárítják a felelősséget, míg végül a gyermek kiköt a szakellátás 

intézményében, ahonnan már nincs lehetőség más típusú szociális 

szolgáltatás gondjaira bízni őt. Ennek legsúlyosabb társadalmi 

következménye pedig nem feltétlenül a gyermekekkori deviáns viselkedés 

maga, hanem a felnőttkori elmagányosodás és az emberi kapcsolatok 

kiüresedése.  

A finn gyermekek helyzete jól mintázza nem csak a finn, de szinte az 

összes nyugati társadalom devianciákat kezelő mechanizmusait. A 

csökkenő biztonságérzet mindenütt a kontrollok növekvő fontosságával 

párosul, amelyet mindenki – így végső eredményként még a deviáns 

lázadó is – hajlandó elfogadni, amennyiben az a nagy közös konszenzus 

alapján a társadalom érdekét szolgálja. A jóléti intézmények, és ekörben a 

gyermekvédelem szerepe az egyéni boldogulásra való felkészítés, a 

személyiség kiteljesítésének elősegítése helyett a fokozott kontroll 

színtereként, radikálisabb esetben a konformizmus iskolájaként jelenik 

                                   
29 Rock, Paul (2007): Sociological Tehories of Crime. in.:Maguire, Mike – Morgan, Rod, Reiner, Robert [ed.]: 
The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press 2007, New York , 13.o. 
30 Az intézményekben elhelyezett gyermekek fele 12 év feletti, és az utóbbi években az arányuk – az abszolút 
szám emelkedése mellett – folyamatosan nőtt.  (forrás: Elina Pekkarinen) 
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meg. Ezzel a módszerrel a rizikófaktort hordozó szocializációs közegeket 

az állam felügyelete alatt lehet tartani, a legproblémásabb esetekben 

pedig a kiemelés által még szorosabbra húzható a felügyelet póráza. A cél 

nem az, hogy a rendszer boldogság kulcsát helyezze a fiatal kezébe, 

hanem hogy az megtanulja, hogy nincs más választása, mint a 

konformitás. Az innen kikerülő, pszichológusokon és szociális munkásokon 

edzett, ifjonti hevét levetkőzött fiatalnak minden esélye megvan rá, hogy 

jogkövető polgárként, az állami intézményekbe vetett korlátlan 

bizalommal lépjen ki a társadalomba. A rendszerrel szemben pedig sem a 

kritikára hívatott gyermekjogi ellenőrző intézmény, a gyermekjogi 

ombudsman, sem a NGO-k civiltársadalmi köre nem emelnek szót.  

A gyermekvédelem ilyen működése hazánkban a nyilvánvaló 

társadalmi-szemléletbeli különbségekre tekintettel, és a széleskörű 

társadalmi konszenzus hiányában lehetetlen volna. Ami azonban 

tanulságul szolgál Finnország vizsgálatát követően az az, hogy az itt 

kiépült szervezetrendszer a fennálló társadalmi igényeket szolgálja ki, 

amely a társadalom nagy részének lényegében megelégedésére szolgál – 

még akkor is, ha a külső szemlélő ezzel nem feltétlenül ért egyet. A 

társadalmi igények pontos felmérése és a megfelelő szervezeti rendszer és 

szolgáltatások kiépítése ebben a kontextusban minden más szempontot 

megelőző feladatnak tűnik a gyermekkori devianciák kezelésében. 
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