


Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on ihmisoikeusrikkomus ja sukupuolittuneen väkivallan

muoto, jonka harjoittaminen on lainvastaista Suomessa. Tämä materiaali on luotu tyttöjen

ympärileikkauksen vastaisen toiminnan koulutuksen tueksi African Care ry:n Say No to FGM -

julkaisun pohjalta. Materiaalin tarkoitus on toimia työvälineenä ennaltaehkäisevässä

toiminnassa sekä tarjota lukijalle lisäresursseja itsenäiseen perehtymiseen. 

African Care ry on Suomeen muuttaneiden terveysalan ammattilaisnaisten perustama

kansalaisjärjestö, joka on järjestänyt kotoutumista tukevaa toimintaa sekä tehnyt tyttöjen

ympärileikkauksen vastaista vaikuttamis- ja yhteisötyötä Suomessa jo vuodesta 2001 saakka.

Järjestön toiminnanjohtaja Batulo Essak on terveydenhoitaja, kätilö, seksuaaliterapeutti ja

tyttöjen ympärileikkausta ennaltaehkäisevän työn asiantuntija.  

Materiaalipaketti on päivitys vuonna 2012 julkaistuun Say No to FGM -kirjaseen. Sen kasasi

kätilöistä, terveydenhoitajista sekä pari- ja seksuaaliterapeutista koostuva työryhmä, johon

kuuluivat Batulo Essak, Eriikka Sailo ja Kati Illahe. Kirjanen julkaistiin Suomen Kätilöliiton ja

Oikeusministeriön tuella. Päivitettyyn julkaisuun on lisätty ajankohtaista tietoa tyttöjen

ympärileikkauksen ehkäisystä, aiheesta Suomen kontekstissa sekä vinkkejä asiakkaan

tukemiseksi. Sen lähteinä toimivat kansallisten sekä kansainvälisten terveystoimijoiden

linjaukset, toimintaohjelmat ja tutkimus. 

Materiaalipaketissa käytetään pääsääntöisesti termiä tyttöjen ja naisten ympärileikkaus.

Tyttöjen sukuelinten silpominen (Female Genital Mutilation - FGM) on Maailman

Terveysjärjestön (WHO) suosituksen mukainen termi, joka korostaa silpomisen haitallisuutta

ja ihmisoikeuksia rikkovaa luonnetta. Asiakas- ja/tai yhteisötyössä on kuitenkin
suositeltavaa puhua tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta/leikkaamisesta tai
käyttää asiakkaan itse käyttämää termiä. Silpominen voi terminä tuntua leimaavalta ja

arvottavalta, eikä täten rohkaise luottamukselliseen ja avoimeen keskusteluun. Koska opas

on suunniteltu erityisesti asiakastyön tueksi, on päädytty käyttämään termiä tyttöjen ja

naisten ympärileikkaus - kuitenkaan vähättelemättä toimenpiteen vakavuutta. 

Tämä julkaisu on tarkoitettu toimijoille, jotka kokevat tyttöjen ympärileikkauksen linkittyvän

työhönsä tai yhteisöönsä, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, yhteisöjen

yhteyshenkilöille tai silpomisen riskimaista hiljattain Suomeen muuttaneiden kanssa

toimiville. 

Pohjatiedon lisäksi julkaisu pyrkii kirkastamaan kahta osa-aluetta tyttöjen ympärileikkauksen

vastaisessa työssä Suomessa: tapausten ennaltaehkäisy ja toimenpiteen läpikäyneiden

tukeminen. Suomessa ei tiettävästi harjoiteta tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomista,

mutta THL arvioi, että Suomessa on noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä/naista sekä

650-3080 silpomisriskissä elävää tyttöä (STM; THL, 2019).  

Ammattilaisten ja muiden tyttöjen ympärileikkausta kohtaavien on tiedostettava perinteen

olemassaolo, siihen liittyvät riskit ja ennaltaehkäisevät toimintatavat. Tämän kirjasen on

tarkoitus antaa tukea oman osaamisen kasvattamiseen tyttöjen ympärileikkaukseen

liittyvissä asioissa. Samanaikaisesti on tärkeää, ettei opittua tietoa käytetä yleistäen: täytyy

muistaa, että ympärileikkauksen läpikäyminen on vain yksi osa naisen elämänkaarta ja

jokainen asiakas on kokonainen yksilö, jolla on moninaisia tarpeita. Tyttöjen

ympärileikkauksen ei tule toimia kokonaisena näkökulmana ihmisten kohtaamisessa eikä

ympärileikkamisen vastaisen toiminnan tule leimata mitään ihmisryhmää. 
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161355/STM_2019_1_J.pdf?sequence=7&isAllowed=y


Mikä on tyttöjen ja naisten ympärileikkaus?

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus tarkoittaa osittaista tai kokonaan naisen ulkoisten

genitaalien leikkaamis ta ja/tai niiden vahingoittamista ei-lääketieteellisestä syystä (WHO,

2018).

Yleinen kansainvälinen lyhenne tyttöjen ja naisten ympärileikkaukselle/silpomiselle on FGM

eli Female Genital Mutilation. Tämän lisäksi perinteestä käytetään englanniksi myös

nimityksiä female genital cutting, FGC sekä female circumcision eli FC. Inter-African

Committee (IAC) päätti vuonna 1990 yleiskokouksessaan Addis Abebassa omaksuvansa

termin Female Genital Mutilation (FGM) termin “female circumcision” sijaan. Myöhemmin

UNICEF ja UNFPA ovat ottaneet käyttöön yhdistelmän Female Genital Mutilation/Cutting,

sillä “cutting” on koettu vähemmän arvottavana käytännön työssä asianomaisten yhteisöjen

kanssa. (WHO, 2008) Suomessa asiakastyössä puhutaan usein tyttöjen ja naisten

ympärileikkauksesta, sillä se nähdään paremmin ymmärrettynä ja vähemmän latautuneena

terminä. Tämän lisäksi tyttöjen ympärileikkaukselle on useita eri nimityksiä asianomaisissa

yhteisöissä. 

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella ei ole mitään positiivisia vaikutuksia tytön tai naisen

terveyteen. Tällä hätkellä arviolta yli 200 miljoonaa tyttöä/naistan on läpikäynyt

ympärileikkauksen (WHO, 2020). Perinnettä harjoitetaan Afrikassa eri yhteisöissä 29 eri

maassa ja Aasiassa esim. Indonesiassa, Sri Lankassa, Malesiassa ja Intiassa sekä Lähi-Idässä,

esim. Egyptissä, Omanissa, Jemenissä ja Yhdistyneissä arabiemiiri kunnissa. (UNFPA, 2020)

Leikkausikä vaihtelee riippuen etnisestä taustasta ja maantieteellisestä sijainnista.

Yleisemmin ympärileikkaus suoritetaan 0-15 -vuotiaille tytöille, mutta joissakin maissa vasta

ennen naimisiinmenoa tai ensimmäistä lasta odottaessa.

WHO (2008) on jakanut naisten ympärileikkaukset neljään eri luokkaan: 

Luokka 4. Luokittelematon; sisältää pistelyä, lävistämistä tai klitoriksen /labioiden viiltelyä,

venyttämistä, polttelua tai ympäröivän kudoksen raapimista (angurya cuts) tai emättimen

leikkaamista mikä voi revetä peräaukkoon asti (gishiri cut), syövyttävien aineiden laittamista

emättimeen vuodon aikaansaamiseksi, yrt tien käyttämistä emättimen kiristämiseksi tai

pienentämiseksi/ahtauttamiseksi. Sisältää myös kaiken muun toiminnan mikä viittaa naisen

ympärileikkaukseen/silvontaan. 

Luokka 1. (clitoridectomy)
Klitoriksen kärki on poistettu osittain tai täydellisesti.

Luokka 2. (excision)
Klitoriksen kärki on poistettu ja pienet häpyhuulet osittain 

tai kokonaan.

Luokka 3. (infibulation)
Ulkoiset sukuelimet poistetaan osittain tai kokonaan, jolloin häpyhuulet

typistetään ja om mellaan yhteen niin, että virtsan ja kuukautisveren

poistumista varten jätetään vain pieni aukko. Näin suoritetusta ympärileik- 

kauksesta käytetään myös ter miä faraoninen leikkaus.

MUISTA!
 

 Ympärileikkauksen

muodoista käytetyt

nimitykset, kuten “sunna”

eivät ole käytännössä

tarkasti määriteltyjä ja

niiden merkitykset voivat

vaihdella ihmisestä

toiseen. 

http://iac-ciaf.net/about-iac/
https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions


Perinnettä harjoittavat usein yhteisön tietyt vanhemmat edustajat, kyläkätilöt tai joissakin

konteksteissa myös terveydenhuollon ammattilaiset. Ympärileikkaus toteutetaan terävillä

esineillä ja toimenpiteessä käytetään harvoin nukutusta tai kivunlievitystä - terveydenhuollon

ammattilaisten toteuttamaa tyttöjen ympärileikkausta lukuunottamatta. Toimenpiteen

tekijästä huolimatta silpomisen seuraukset ovat vakavat ja toiminta rikkoo ihmisoikeuksia. 

Miksi naisten ympärileikkaus?

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on hyvin vanha perinne, jota perustellaan moninaisilla

syillä kontekstista riippuen. Perinne perustuu syvään sukupuolten epätasa-arvoon. Syyt

ympärileikkauksen harjoittamiseen jaetaan usein viiteen ryhmään: psykoseksuaalisiin,

sosiologis- kulttuurisiin, hygienia ja esteettisyys syihin, sosioekonomisiin sekä uskonnollisiin

syihin (UNFPA). Moninaisten syiden tunteminen edesauttaa ennaltaehkäisevää työtä.

Seuraava osio esittelee kolme viidestä tyttöjen ympärileikkauksen syiden ryhmästä (tiivistetyt

määritelmät kaikista kategorioista voit lukea täältä.): 

Sosiologisiin ja kulttuurisiin syihin voi kuulua ajatus siitä, että ympärileikkaus on tärkeä

riitti matkalla naiseuteen. Riittiä voivat vahvistaa uskomukset siitä, että toimenpide edistää

hedelmällisyyttä tai lapsen terveyttä.

Ympärileikkaus voi vaikuttaa naisen mahdollisuuksiin mennä naimisiin ja täten myös naisen

taloudelliseen tulevaisuuteen. Sosioekonomiset syyt korostuvat yhteisöissä, joissa naisten

toimeentulon mahdollisuudet ovat rajatut. Tyttöjen ympärileikkaus voi myös olla

leikkaamista harjoittaville henkilöille tärkeä elinkeino. 

Perinnettä saatetaan perustella myös uskonnollisilla syillä, vaikka mikään uskonto ei vaadi

naisen ympärileikkausta pyhissä kirjoissaan. 

Tyttöjen ja naisten ympärileikkausta kannattavien syiden ja motivaatioiden taustalla on usein

halu suojella tyttöä tai naista erinäisiltä uhilta, syrjinnältä, häpeältä, paheelta yms.

Motivaationa ei siis ole halu vahingoittaa tai tehdä pahaa tytölle tai naiselle, vaan päätös

oman lapsen leikkaamisesta voi perustua virheelliseen tietoon ja/tai yhteisön paineeseen.

Erityisesti asiakastyössä ja tyttöjen ympärileikkauksesta keskusteltaessa on tärkeä ottaa

huomioon, ettei leikkaamista kannattavan vanhemman motivaatio ole “paha”, vaan toiveena

on suojella tyttöä. Ammattilaisen tehtävänä ei ole arvostella tai tuomita, vaan hänellä on

velvollisuus ottaa ympärileikkaus puheeksi ja kertoa sen laittomuudesta Suomessa.

Ammattilainen voi havainnollistaa millä tavoin leikkaamattomuus suojelee tyttöä, hänen

ihmisoikeuksiaan sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. 

https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#instruments
https://www.unfpa.org/resources/female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#instruments


Välittömät terveyshaitat: kipu, verenvuoto, shokki, kudosten vauriot, virtsaumpi,

haavainfektio, verenmyrkytys, jäykkäkouristus, hiv-infektio, lantion alueen tulehdukset,

luunmurtumat tai jopa kuolema.

Pitkäaikaisvaikutukset: anemia, krooniset tulehdukset, hidas haavan paraneminen,

kuukautiskivut, ulkosynnyttimien kystat ja abskessit, yhdyntäkivut, gynekologisen

tutkimuksen vaikeutuminen sekä virtsankarkailu ja muut virtsaongelmat.

Psykologiset vaikutukset: traumaperäinen stressi, ahdistu neisuus, masennus, painajaiset,

unettomuus, alhainen itsetunto, yhdynnän ja muun intiimiyden pelko sekä tunne-elämän

vaikeudet.

Raskaus- ja synnytyskomplikaatiot: synnytyksen hidastuminen, komplikaatiot, repeämät,

repeämien ja apu-viiltojen infektiot, verenvuoto, verenmyrkytys, synnytyksen seurannan

vaikeutuminen, keisarinleikkaukset todennäköisempiä, katetroinnin vaikeus ja fistelit,

epistomiat, kehitystieavanne ja synnytyspelko. Naisten ympärileikkauksen arvioidaan lisäävän

perinataalin kuoleman todennäköisyyttä. 

Naisen ympärileikkaus ja seksuaalinen nautinto 

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja vaikuttaa osaltaan ihmisen kokonaisvaltaiseen

hyvinvointiin. Ympärileikkauksen läpikäynyt nainen on kokenut sukupuolittunutta väkivaltaa,

joka voi vaikuttaa omaan kehokuvaan, seksuaalisuuteen ja seksielämään negatiivisesti. On

kuitenkin tärkeä muistaa, että toimenpiteen vaikutus naisen seksuaaliseen nautintoon on

yksilöllistä ja ympärileikkauksen läpikäyneet naiset voivat kokea seksuaalista nautintoa.

Seksuaalinen nautinto ei liity vain ulkoisiin sukuelimiin ja seksuaalista nautintoa voi kokea,

vaikka ulkoisia sukuelimiä on vahingoitettu. (WHO, 2018)

Naisten ympärileikkauksen vaikutukset seksuaaliseen nautintoon voivat olla fyysisiä sekä

psyykkisiä. Traumaattisen tapahtuman aiheuttama stressireaktio voi lisätä seksiin liittyviä

pelkotiloja, ahdistusta ja kipua. (WHO, 2018) 

Seksuaaliseen nautintoon ja seksiin liittyvät haasteet voivat aiheuttaa myös jännitteitä

parisuhteissa. Ympärileikkauksen läpikäyneen puolison onkin tärkeää olla tukeva ja

ymmärtäväinen. Hänen on tärkeä muistaa, etteivät seksuaalisen intiimiyden tai seksuaalisen

nautinnon haasteet, välttämättä johdu puolison tunteiden tai halujen puutteesta vaan

esimerkiksi kivusta tai traumasta. Avoin keskustelu puolisoiden välillä on tärkeää ja tähän voi

saada tukea esimerkiksi pari- tai seksuaaliterapeutilta.

Avausleikkausten on myös tutkitusti todettu vaikuttavan positiivisesti ympärileikkauksen

läpikäyneiden naisten seksielämään, vähentäneen seksin aikaista kipua ja jopa lisänneen

seksuaalista nautintoa (Catania et al., 2007).

Terveysvaikutukset

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1


Tyttöjen ympärileikkaus on ajankohtainen asia myös Suomessa muuttoliikkeen myötä. THL:n

arvion mukaan Suomessa on 10 000 silpomisen läpikäynyttä naista/tyttöä sekä 650 - 3080

silpomisriskissä elävää tyttöä (THL, 2019). Molemmat luvut ovat teoreettisia arvioita

läpikäyneiden ja riskissä olevien määrästä. Vuodesta 2017 asti Suomessa äitiyskorttiin on

merkitty tieto naisten sukuelinten ympärileikkauksesta. Perinteen harjoittamisen laajuudesta

tai yleisyydestä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa, mutta tyttöjen ympärileikkaustoimenpiteitä

ei uskota tehtävän Suomessa nykyisten tietojen valossa ja pääsääntöisesti silpominen on

koettu ennen Suomeen saapumista (Lakivaliokunta, 2019). 

Kuitenkin Fenix ry:n vuonna 2017 julkaisema selvitys toi esille neljän Suomessa syntyneen

ulkomailla tyttöjen ympärileikkauksen läpikäyneen tarinan. Kouluterveyskyselyn,

sairaanhoitopiirien ja muun käytännön työn kautta on myös tullut esille tapauksia, joissa

Suomessa syntynyt tyttölapsi on ympärileikattu ulkomailla tai tätä on suunniteltu

(Lakivaliokunta, 2019). Tiedon haastava saatavuus Suomessa syntyneistä ympärileikkauksen

läpikäyneistä naisista ja tytöistä voi osittain johtua myös perinteeseen liittyvästä stigmasta,

yhteisön leimaamisen tai rikosseuraamusten pelosta. Tyttöjen leikkaamista

ennaltaehkäisevän työn jatkuminen ja ammattilaisten osaamisen vahvistuminen ovat siis

edelleen tärkeässä roolissa tapausten estämisessä ja perinteen jatkuvuuden kartoittamisessa.

Suomen laki ja tyttöjen ympärileikkaus

YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa todetaan, että valtion tulee suojella lasta

väkivallan kaikilta muodoilta, kun lapsi on vanhemman tai muun virallisen huoltajan tai

henkilön hoidon alaisena (Artikla 19.1.). Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli

voimaan 1991. Viranomaiset ovat velvollisia toimimaan niin, että lapsen terveyttä uhkaavat

perinteet estettäisiin (Artikla 24.3.) ja, että lapsen ei tarvitse kohdata kidutusta tai muita

epäinhimillisen kohtelun muotoja. Jos lapsi on jo tullut kaltoin kohdelluksi, on pidettävä

huolta että lapsi saa mahdollisuuden henkiseen ja fyysiseen toipumiseen sille hyväksi

havaitussa, turvallisessa ympäristössä. (Artikla 39)

Suomen lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus ruumiilli seen koskemattomuuteen,

jonka turvaamiseen viranomaisten eri toimien tulisi tähdätä. Lastensuojelulain mukaan

kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt on velvollisuus tekemään lasten- 

suojeluilmoituksen, jos nähdään olevan perusteet lastensuojelutarpeen selvittämiselle

(Lastensuojelulaki, 25 §).

Suomessa ei ole tyttöjen ympärileikkausta kieltävää erillislakia, mutta tyttöjen leikkaamista

voidaan arvioida rikoslain mukaan pahoinpitelynä tai törkeänä pahoinpitelynä. Myös tytön

ympärileikkauksen suunnittelua, tytön ympärileikattavaksi lähettämistä, muuta osallisuutta

tai leikkauksen estämättä jättämistä voidaan arvioida Suomen rikoslain puitteissa.

(Lakivaliokunta, 2019) 

Vuonna 2019 Suomen eduskunnalle jätettiin aloite tyttöjen ja naisten silpomisen

kieltämisestä erillislailla. Aloite keräsi yli 60 000 kannattajaa. Eduskunnan lakivaliokunnan

mietinnön pohjalta eduskunta päätti, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen tulee

säätää rikoslaissa nykyistä selkeämmin - ei kuitenkaan erillislailla. Toukokuussa 2021

Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan selkeyttämistä.

Tyttöjen ympärileikkaus ja Suomi 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161355/STM_2019_1_J.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx
https://www.fenixhelsinki.com/l/selvitys-suomessa-syntyneiden-tyttojen-ymparileikkauksesta/
https://www.fenixhelsinki.com/l/selvitys-suomessa-syntyneiden-tyttojen-ymparileikkauksesta/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx


Tuen tarjoaminen kaikille ympärileikkauksen läpikäyneille tytöille ja naisille.

Ammattilaisten osaamisen kasvattaminen tyttöjen ympärileikkausriskien tunnistamiseen,

leikkaamisen läpikäyneen kohtaamiseen ja tukemiseen sekä kulttuurisensitiiviseen

työskentelyyn. 

Tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisyn ja sukupuolittuneen väkivallan huomioon

ottaminen alkuvaiheen kotoutumisen palveluissa henkilöille, jotka muuttavat Suomeen

maista, joissa tyttöjen ympärileikkaus on yleistä. 

Uusien tyttöjen ympärileikkaustapausten ennaltaehkäisy ja estäminen esim. sosiaali- ja

terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. 

Tutkitun tiedon lisääminen. 

Suositellut painopisteet tyttöjen ympärileikkauksen vastaiseen työhön Suomessa:

Tyttöjen ympärileikkauksen vastainen toiminta: 

Ennaltaehkäisy ja leikkaamisen läpikäyneen tukeminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä muissa lapsiperheiden
palveluissa

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka työskentelevät tyttöjen ympärileikkauksen

riskimaista Suomeen muuttaneiden kanssa, ovat avainasemassa ennaltaehkäisyssä sekä

tyttöjen ympärileikkauksen läpikäyneen tukemisessa. Keskustelu on tärkeää

ennaltaehkäisevässä työssä ja luottamuksellisen suhteen luominen asiakkaan kanssa edistää

myös tyttöjen ympärileikkauksesta keskustelua. Sairaaloissa, neuvoloissa,

kouluterveydenhuollossa tai sosiaalityössä työskentelevät ammattilaiset ovat velvollisia

ottamaan tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi ja kertomaan sen laittomuudesta tyttöjen

ympärileikkauksen riskimaasta Suomeen muuttaneelle. 

Puheeksiottaminen on erityisesti terveyspalveluissa työskenteleville tärkeä työkalu ja tähän

seuraa vinkkejä seuraavassa osiossa. Aihe on hyvä ottaa esille jo raskausaikana ja kertoa, että

tyttö on syntyessään sellaisenaan täydellinen. Asiasta on hyvä keskustella alkuun kahden

kesken naisen kanssa. Perheen miehet tai muut jäsenet voi ottaa mukaan keskusteluun

myöhemmin. Ympärileikkauksen läpikäyneen naisen kanssa keskustelu on tärkeää, koska

tiedetään, että naisten vaikutus perinteen jatkumiseen on suuri ja hänen omaa tuen

tarvettaan tulee kartoittaa.

Keskustelu naisten ympärileikkauksesta voidaan yhdistää kes kusteltaessa aikaisemmista

gynekologisista leikkauksista, perustiedoista, asiakkaan/potilaan lähtömaasta, tavoista,

oireista, kivuista, uskomuksista tai hygieniasta.

Asiakkaiden ohjaaminen tulee olla yksilöllistä ja sensitiivistä, ei määräilevää tai yleistävää. On

hyvä ottaa huomioon vallan dynamiikka ja terveydenhuoltoalan ammattilaisen sukupuoli.

Kunnioittava puhetyyli ja kulttuurisensitiivisyys on tärkeää ympärileikkauk sista

keskusteltaessa. Asiakkaita kuunnellaan ja ohjataan, ei toruta tai syyllistetä. 



Kotoutumis- ja yhteisötoiminnassa

Tyttöjen ympärileikkausta ennaltaehkäisevää työtä tulee tehdä riskimaista Suomeen

muuttaneiden yksilöiden ja yhteisöjen parissa. Yhteisöillä voi olla vahva rooli naisten

ympärileikkauksen jatkumos sa ja lähtömaan paine voi vaikuttaa myös Suomeen

muuttaneiden päätökseen perinteen jatkamisesta. On mahdollista, että Suomessa syntynyt

tyttö lähetetään ulkomaille leikattavaksi tai hänet leikataan vierailulla vanhempien

kotimaassa, mutta täytyy muistaa, että tämän uskotaan nykyisen tiedon valossa olevan

melko harvinaista. Tutkimusten mukaan tyttöjen ympärileikkauksen riskimaista maahan

muuttaneiden Euroopassa syntyneiden tyttöjen todennäköisyys läpikäydä sukuelinten

ympärileikkaus on pienempi kuin, jos lapset olisivat syntyneet vanhempien lähtömaassa

(MIGS, 2015). 

Muutamien Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan tyttöjen ympärileikkauksen riskimaista

Suomeen muuttaneiden asenteet tyttöjen leikkaamista kohtaan ovat usein perinteen

vastaisia (Mölsä, 2004; Ihmisoikeusliitto, 2020). Yksilöiden tieto ja näkemykset tyttöjen

ympärileikkauksesta vaihtelevat kuitenkin yhteisöjen sisällä: joillekin Suomeen tyttöjen

ympärileikkauksen riskimaista muuttaneille leikkaamisen haitat koetaan itsestäänselvyytenä

ja perinteen jatkamista ei ole harkittu - joillakin taas ei esimerkiksi välttämättä ole tietoa

tyttöjen ympärileikkauksen rikollisuudesta Suomessa. 

Yhteisöissä tehtävä työ on tärkeä osa ennaltaehkäisyä. Etenkin vastikään uuteen kotimaahan

muuttaneiden ja naisten tulee olla yhteisössä tehtävän työn keskiössä. Tässä työssä

kulttuurisesti sensitiivinen työote on tärkeä. Yhteisöjen sisältä syntyvää toimintaa tyttöjen

ympärileikkauksen ehkäisemiseksi tulee tukea ja yhteisön ulkopuolisten ennaltaehkäisevän

työn aloitteiden tulisi pyrkiä aitoon yhteistyöhön sekä osallisuuteen yhteisöjen eri osapuolten

kanssa. 

Ympärileikkauksen läpikäyneen naisen tukeminen 

Ympärileikkauksen läpikäynyt nainen on kokenut väkivaltaa, jolla voi olla pitkäaikaisia fyysisiä

ja psyykkisiä vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ammattilaisen tulee kartoittaa

millaista tukea tai apua henkilö tarvitsee ja pyrkiä ohjaamaan hänet oikean palvelun piiriin. 

Riippuen ympärileikkauksen läpikäyneen naisen tilanteesta esimerkiksi lääkärin

jatkotutkimukset, yksilölliset terapiapalvelut, pari- ja seksuaaliterapia tai avausleikkaus voivat

olla ajankohtaisia. Suomessa ei ole erillistä neuvonta- tai tukipalvelua ympärileikkauksen

läpikäyneille naisille, mutta esimerkiksi African Care ry ja Ihmisoikeusliitto tekevät silpomista

ennaltaehkäisevää työtä ja tarjoavat tukea. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat avainasemassa

varmistamassa, että silpomisen läpikäynyt henkilö saa tarvitsemaansa tukea halutessaan. 

Avausleikkaus
Avausleikkaus eli deinfibulaatio on leikkaus, jolla pyritään vähentämään naisten

ympärileikkauksen läpikäyneelle aiheutunutta haittaa. Avausleikkaus tehdään usein luokan 3

eli infibulaation kokeneille, jolloin kiinni ommellut sukuelimet avataan. Avausleikkaus

suositellaan tehtävän ennen seksielämän aloittamista tai ennen raskautta. Avausleikkauksia

tehdään myös raskauden aikana tai synnytyksen yhteydessä. (THL, 2020) Leikkaukseen voi

hakeutua julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Pääkaupunkiseudulla

avausleikkauksia tehdään pääsääntöisesti HYKSin Naistentautien poliklinikalla

Ruoholahdessa. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. 

https://medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/endFGM-PositionPaper-EN-online.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2014/10/ajatovatmuuttuneet.pdf
https://ihmisoikeusliitto.fi/wp-content/uploads/2020/09/FGM-Awareness-and-perceptions-of-Somali-men-in-the-Helsinki-region.pdf
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen/ehkaiseva-tyo/avausleikkaus-ja-korjausleikkaus


Ota silpominen puheeksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa - mielellään jo

raskauden aikana. 

Ota silpominen puheeksi molempien vanhempien kanssa. Silpomisen läpikäyneen

vanhemman kanssa on hyvä keskustella myös yksityisesti, jotta voit tarjota hänelle

tarvittavaa tukea. Molempien vanhempien kanssa keskustelu voi edistää vanhempien

avointa keskusteluyhteyttä. 

Tiedosta, että aihe on sensitiivinen, mutta ota silpominen puheeksi rohkeasti. 
Älä kuiski - Aiheen hyssyttely tai siitä vaikeneminen antaa ymmärtää, että silpomista

tulee hävetä, joka voi vaikeuttaa aiheesta puhumista. 

Älä kauhistele, sääli tai tuomitse - silpomisen läpikäynyt nainen on kokenut vakavaa

sukupuolittunutta väkivaltaa, johon hänellä itsellään ei usein ole ollut päätäntävaltaa.

Perinteen tai ihmisen jyrkkä tuomitseminen ei edesauta keskustelua silpomisen

läpikäyneen tuen tarpeesta tai asenteista perinnettä kohtaan. 

Silpomisen puheeksi ottaminen voi tuntua myös ammattilaiselle vaikealta. Silpomisen

puheeksi ottaminen on kuitenkin erityisen tärkeää, jotta silpomisen läpikäynyt ihminen saa

tarvitsemaansa tukea ja, jotta silpomisperinteen jatkumista voidaan ehkäistä. Puheeksi

ottaminen voi tapahtua esimerkiksi raskauden aikana, neuvolassa tai tilanteissa, jossa herää

huoli lapsen turvallisuudesta (esim. kouluterveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa). Erityisesti

synnytyssairaalassa lapsen kotiuttamisesta päättävä lastenlääkäri sekä neuvola henkilökunta

ovat avainasemassa ennaltaehkäisevän toiminnan aloittamisessa. Seuraavat puheeksi

ottamisen vinkit on suunniteltu terveysalan ammattilaisille: 

PUHEEKSI ottaminen

“Näen äitiyskortista, että olet läpikäynyt tyttöjen ympärileikkauksen. Mitä sinä
ajattelet / teidän perheessä ajatellaan tyttöjen ympärileikkauksesta?"

“Tiedän, että lähtömaassasi X tyttöjen ympärileikkaus on melko yleistä. Oletko itse
kokenut ympärileikkauksen? Oliko käytäntö yleinen yhteisössäsi?"

"Mitä lähtömaasi kulttuurista ja kotimaasi perinteitä haluaisit pitää yllä ja mistä
luopua?" 

"Muista, että omassa tyttäressäsi ei tarvitse muuttaa mitään, hän on täydellinen
syntyessään."

MUISTA! Älä yleistä: Kaikki naiset silpomisen riskimaista eivät ole kokeneet
silpomista. Kaikilla silpomisen läpikäyneet eivät kärsi terveyskomplikaatioista
perinteen vuoksi. Muista, että silpominen on vain yksi vaikuttava tekijä naisen
terveyteen - pidä mieli avoinna myös muille terveyteen ja hyvinvointiin
vaikuttaville tekijöille. 



Tyttöjen ympärileikkauksen estäminen

Jos epäilet, että tyttö on riskissä tulla ympärileikatuksi tulee sinun selvittää asia. Riskin arvio

saattaa perustua tyttöjen ympärileikkauksen yleisyyteen perheen lähtömaassa, perheen

äidin tai sisarusten ympärileikkaukseen, pitkän lähtömaa vierailun suunnitteluun, tytön

huoleen tulevasta seremoniasta tai lapsen muuhun viittaukseen ympärileikkauksesta. THL on

luonut lomakkeen silpomisen uhan arviointiin, joka on tarkoitettu käytettäväksi

terveydenhuollon henkilöstölle työvälineeksi (2019). 

Jos epäily tytön ympärileikkauksen uhasta jatkuu, tulee toimijan puuttua tilanteeseen vaaran

tason mukaisesti. Jos koet, että tyttö on välittömässä vaarassa tulee tästä ilmoittaa poliisille.

Jos et epäile välitöntä vaaraa, keskustele tytön vanhempien kanssa huolestasi, kysy

vanhempien näkemyksistä sekä kerro asiallisesti Suomen laista tyttöjen ympärileikkaukseen

liittyen. Jos huoli leikkaamisen uhasta laantuu keskustelun kautta, seuraa tilannetta. Jos

kuitenkin ilmenee, että huoli on aiheellinen tai perhe suunnittelee tytön ympärileikkausta

tulee tästä ilmoittaa poliisille sekä lastensuojeluun. (THL)

Kiitos, kun käytit aikaasi tämän kirjasen lukemiseen ja oman

ammattitaitosi kasvattamiseen. Toivomme, että pystyt

hyödyntämään oppimaasi työssäsi. Jos uskot materiaalin olevan

hyödyllinen myös työkavereillesi tai muille yhteisössäsi - jaathan

sen heidän kanssaan. 

African Care ry on tehnyt työtä naisten sukuelinten

ympärileikkausta vastaan järjestön perustamisesta saakka.

Osaltamme haluamme luoda tulevaisuutta, jossa yhtäkään

tyttöä ei leikata ja jossa jokainen tyttöjen ympärileikkauksen

läpikäynyt saisi tarvitsemaansa tukea. 

Toivomme sinulle rohkeutta tyttöjen ympärileikkauksen

vastaiseen toimintaan. 

Parhain terveisin, 

Batulo Essak
African Care ry:n 

toiminnanjohtaja

batulo.essak@africancare.fi

https://thl.fi/documents/920447/4576122/Lomake_uhan_arviointiin.pdf/ed529478-7af7-4b2f-806e-6c6c75acf134
https://thl.fi/documents/920447/970900/FGM+ehk%C3%A4isyjuliste.pdf/67f45a6c-1c7b-463d-8ef3-9cd230897e8a


Sanasto:

Abskessi: märkäpesäke, paise

Antenataalinen: syntymää edeltävä

Episiotomia: välilihan leikkaus

FGM: Female Genital Mutilation eli naisten sukuelinten silpominen

Fisteli: kahden onton tilan, tai ontelon ja ihonpinnan välinen epänor maali yhteys

HIV: Human Immunodeficiency Virus

Kysta: rakkula, nestettä tai puolikiinteää ainetta sisältävä epänormaali ontelo

Perinataali: syntymänläheinen 

THL: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Traumaperäinen stressii: traumaattista tapahtumaa seuraava itsestä riippumaton stressihäiriö

Virtsaumpi: virtsaamiskyvyttömyys

WHO: World Health Organisation eli Maailman Terveysjärjestö

YK: Yhdistyneet Kansakunnat

Lähteet

Internet lähteet:
www.iac-ciaf.net/about-iac/

www.who.int

www.fgm.org

www.unfpa.org/fgm 

www.unicef.org/publications/files/FGM-C_final_10_October.pdf

www.cirp.org/library/ethics/UN-convention/

www.akidwa.ie

www. thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

www.tohtori.fi

www.whc.ie

www.unfpa.org/gender

www.unicef.fi

www.euronet-fgm.org

www.finlex.fi
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