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Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM) – mitä synnytyssairaalassa
työskentelevän on hyvä tietää?
Sukuelinten silpomisella (Female Genital Mutilation, FGM) tarkoitetaan kaikkia ilman lääketieteellistä syytä
tehtyjä toimenpiteitä, joissa vahingoitetaan naisen ulkoisia sukuelimiä. Silpomisen radikaalein muoto,
infibulaatio, aiheuttaa useimmiten terveyshaittaa koko naisen elämän ajan. Yleisin silpomisikä on 4–10
vuotta, mutta vaihtelua esiintyy kulttuurista toiseen vastasyntyneiden tyttöjen silpomisesta aikuisten
naisten silpomiseen. (WHO 2018a)
Silpominen on tuhansia vuosia vanha perinne, joka on muuttoliikkeen myötä levinnyt ympäri maailmaa.
Euroopassa arvioidaan elävän noin puoli miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja Suomessakin
noin 10 000. Tyttöjen sukuelinten silpomista harjoitetaan edelleen yli 30 maassa Afrikassa, Lähi-idässä ja
Aasiassa (Kuvio 1.) (UNICEF 2018). Tyttöjen ja naisten silpominen on vähentynyt viimeisten 30 vuoden
aikana, mutta väheneminen on ollut epätasaista eri maiden välillä (Kandala, Ezejimofor, Uthman & Komba
2018).

Kuvio 1. Sukuelinten silpomisen esiintyvyys Afrikan ja Lähi-idän maissa.

Mikään uskonto ei edellytä tyttöjen silpomista ja perinnettä on harjoitettu jo ennen kristinuskon ja islamin
syntyä. Alun perin perinteen on ollut tarkoitus kontrolloida naisen seksuaalisuutta, suojella tytärtä
esiaviolliselta seksiltä ja vahvistaa tämän siveyttä. Silpomisrituaali myös valmistelee tyttöä avioliittoon ja
aikuisuuteen osana kulttuuriin liittämisen rituaalia. (Berg & Denison 2013; Isman, Ekéus & Berggren 2013).
Myös Suomessa elävät tytöt voivat olla silpomisen riskissä
Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 650 – 3 080 tyttöä, jotka voivat olla vaarassa joutua
silvotuksi (Koukkula & Klemetti 2019). Arviot vaihtelevat sen mukaan, miten maahanmuuton ajatellaan
vaikuttavan perinteestä luopumiseen (Taulukko 1.).
Taulukko 1. Silpomisen riskissä olevien arvioitu määrä Suomessa ja tyttöjen lähtömaat.
Yleisimmät
Yleisimmät
taustamaat 1. ja 2. taustamaat 1.
polven tytöt
polven tytöt
Somalia

2348 Somalia

391

Sudan

127 Egypti

64

Egypti

108 Syyria

60

Irak

107 Irak

53

Syyria

80 Sudan

Turkki

70

Etiopia

65

Iran

42

24

Suomen lain mukaan silpominen voidaan katsoa törkeäksi pahoinpitelyksi, josta maksimirangaistus on 10
vuotta vankeutta (L 19.12.1889/39). Myös ulkomailla Suomessa pysyvästi oleskelevalle tytölle tai naiselle
tehty silpominen katsotaan rikokseksi. Terveydenhuollon ammattilaisella on salassapitovelvollisuuden
ylittävä ilmoitusvelvollisuus uhkaavasta tai Suomessa oleskellessa tapahtuneesta silpomisesta poliisille ja
lastensuojeluun (Kuvio 2.)(L 17.8.1992/785; L 13.4.2007/417). Rikos vanhenee 20 vuodessa, joten jos herää
epäily, että silpominen on tapahtunut Suomessa oleskelun aikana, tulee tehdä ilmoitus poliisille. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Toiminta silpomisen uhkaa ja jo toteutunutta silpomista epäiltäessä.

Silpomisesta aiheutuu terveyshaittaa
Silpominen voidaan jakaa neljään eri tyyppiin (WHO 2018a) (Kuvio 3.). Pohjoismaissa tyyppi III muodostaa
jopa yli puolet silpomistapauksista, koska maahanmuuttajista suurin osa tulee alueilta, joissa tyyppi III on
yleinen (Ziyada , Norberg-Schulz & Johansen 2016). Terveyshaitat ovat yleensä sitä hankalampia, mitä
laajempi silpominen on kyseessä. Välittöminä haittoina ovat runsas verenvuoto, infektiot, voimakas kipu,
lähielinten kudosvauriot ja kiinni pitämisen aiheuttamat vauriot (WHO 2018b; Berg & Underland 2013).
Pidemmällä aikavälillä silpominen voi aiheuttaa virtsaamisongelmia, kuukautiskipuja, arpeutumisen
aiheuttamia ongelmia, infektioita ja hedelmättömyyttä (WHO 2018b; Reisel & Creighton 2014).
Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat, kuten yhdyntäkivut, vähentynyt seksuaalinen nautinto ja halukkuus,
ovat silpomisen läpikäyneillä muita yleisempiä (WHO 2018b&c; Abdulcadir ym. 2016).
Silpomisen aiheuttama post-traumaattinen stressireaktio, kipu ja pelko, joita tyttö on kokenut silpomisen
yhteydessä, voivat aktivoitua seksuaalisen kanssakäymisen tai synnytyksen yhteydessä. Myös silpomiseen
liittyvät kirurgiset toimenpiteet kuten avausleikkaus, voivat aiheuttaa psyykkisiä ongelmia. Pitkäaikaisia
psykologisia ongelmia silpomisen läpikäyneillä tytöillä ja naisilla ovat tavallisimmin posttraumaattinen
stressireaktio, painajaiset, unettomuus, synnytyspelko, ahdistus ja masennus. (WHO 2018b.)

Kuvio 3. Silpomistyypit WHO:n luokittelun mukaan (WHO 2018a; Kuva: Antikainen, Pitkänen & Shrestha
2016).

Silpomisen läpikäyneen naisen gynekologinen tutkiminen raskausaikana voi olla mahdotonta.
Ponnistusvaiheen pitkittyminen, sikiön voinnin ja synnytyksen edistymisen seuraamisen haasteet, sektiot ja
repeämät ovat silpomisen läpikäyneillä muita yleisempiä (Varol ym. 2016). Voimakas synnytyspelko ja
synnytystilanteessa esiin nousevat takaumat silpomistilanteesta sekä haluttomuus synnyttää uudelleen
liittyvät usein silpomistraumaan. (WHO 2018a&b; Berg & Underland 2013).
Avausleikkauksesta apua silpomisen aiheuttamiin vaivoihin

Silpomisen läpikäyneille tytöille ja naisille, joille aiheutuu vaivaa silpomisesta, tulee tarjota mahdollisuutta
avausleikkaukseen (Kuvio 4.). Avausleikkaus olisi hyvä tehdä jo ennen sukupuolielämän aloittamista tai
ennen raskautta. Avausleikkauksen jälkeen virtsaaminen ja kuukautisvaivat sekä raskauden ja synnytyksen
seuranta helpottuvat. Myös seksuaalisen hyvinvoinnin on havaittu paranevan yhdyntöjen helpottumisen ja
klitorisstimulaation mahdollistumisen ansiosta (Berg, Taraldsen, Said, Sørbye & Vangen 2018).
Avausleikkauksessa häpyhuulia yhdistävä arpikudos avataan keskiviivassa laserilla, diatermiaveitsellä tai
synnytyksen yhteydessä saksilla. Häpyhuulten reunat ommellaan jatkuvalla intrakutaaniompeleella erilleen
yhteenkasvamisen estämiseksi (Green-top Guideline No. 53). Avausleikkaus on toimenpiteenä
yksinkertainen ja nopea. Se voidaan tehdä polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Tarvittaessa ja asiakkaan
niin halutessa avausleikkaus tehdään viimeistään synnytyksen aikana. Se voidaan tehdä myös
keisarileikkauksen yhteydessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että raskaana oleva silpomisen läpikäynyt nainen
lähetetään äitiyspoliklinikalle jo alkuraskaudessa keskustelemaan eri vaihtoehdoista. Jos sisätutkimus on
hankalaa, avausleikkaus kannattaa tehdä jo rv 12–20 synnytyksen seurannan helpottamiseksi.
Avausleikkauksesta tulee käyttää toimenpidekoodia LFA20, Naisen ympärileikkauksen jälkitilan purku.
Korjausleikkausten mahdollisuuksia syytä selvittää
Sukuelinten silpomisen korjausleikkauksissa poistetaan arpikudosta sekä tarvittaessa muovataan uudelleen
häpyhuulet ja klitoris. Korjausleikkauksilla pyritään seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja nautinnon
löytymiseen, mutta oleellista siinä on myös sukupuoli-identiteetin ja naiseuden tukeminen sekä naisen
itseluottamuksen vahvistaminen. Korjausleikkausten tuloksista on edelleen vähän luotettavaa
tutkimustietoa ja niistä sekä naisten halukkuudesta niihin osallistumiseen tarvitaan lisää tietoa. (Berg ym.
2018.) Suomessa Töölön sairaalassa Helsingissä plastiikkakirurgit ovat tehneet korjausleikkauksia.
Asia otettava rohkeasti, mutta sensitiivisesti puheeksi
Aiheen puheeksi otto on koettu yleensä hankalaksi sensitiivisyytensä ja kulttuurisidonnaisuutensa takia eikä
ammattilaisilla ole välttämättä ollut riittävästi tietoa perinteestä. Perinnettä harjoittavista yhteisöistä
lähtöisin olevat naiset eivät useinkaan itse uskalla ottaa asiaa puheeksi. Terveydenhuollon edustajan
tehtävänä on kuitenkin kysyä asiasta ja ryhtyä tarvittaviin toimiin silpomisen estämiseksi tai silpomisen
läpikäyneen auttamiseksi.
Asiakastyössä on suositeltavaa käyttää asiasta samaa termiä kuin asiakas tai neutraalia ”ympärileikkaus”termiä. Kun perinnettä harjoittavalta alueelta lähtöisin oleva tyttö tai nainen tulee ensimmäisen kerran
terveydenhuollon asiakkaaksi, tulee ammattilaisen kysyä hänen suhtautumisestaan perinteeseen ja hänen
mahdollista omaa kokemustaan silpomisesta. Yleensä tytöt ja naiset kokevat helpotusta, kun saavat
tilaisuuden puhua vaikeasta aiheesta ammattilaisen kanssa (UEFGM 2016). Tiedon tulee tämän jälkeen
löytyä potilaskertomuksesta ja äitiyskortista. Samalla asiakkaalle tulee antaa tietoa perinteen
terveyshaitoista, ihmisoikeuksista ja Suomen lainsäädännöstä. Lisätietoa puheeksi otosta ja silpomisen
läpikäyneen kohtaamisesta löytyy esimerkiksi THL:n uudesta verkkokoulusta:
https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus sekä THL:n verkkosivuilta: thl.fi/silpominen.
Jos asiakkaalla ja ammattilaisella ei ole yhteistä kieltä, tulkin käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Perheenjäseniä
ei pitäisi käyttää tulkkeina ja suositeltavaa olisi, että tulkki olisi naispuolinen. Keskustelussa on kuitenkin
hyvä muistaa, että monet perinnettä harjoittavista maista tulevat asiakkaat ovat kohdanneet vaikeita
asioita ja rasismia eikä heidän ole välttämättä helppo luottaa ammattilaisiinkaan. Asiakkaalle tulisi

keskustelun jälkeen jäädä turvallinen olo – hänen tulee tietää, mistä saa tarvittaessa lisätietoa, apua ja
tukea.
Naisen tarve ja halukkuus avausleikkaukseen olisi hyvä pyrkiä selvittämään jo äitiysneuvolan ensimmäisellä
käynnillä. Neuvolasta asiakas lähetetään tarvittaessa äitiys- tai gynekologian poliklinikalle mahdollista
avausleikkausta ja synnytyspelkokeskustelua varten (Kuvio 4.). Avausleikkaus on myös hyvä ajankohta jakaa
asiakkaalle tietoa silpomisen haitoista ja laittomuudesta. Raskaana oleva tai synnyttänyt nainen tarvitsee
tukea avausleikkauksen jälkeen kehonkuvan muutokseen ja seksuaalisuuteen. Optimaalista olisi, että
seksuaalineuvoja tai -terapeutti pystyisi tapaamaan nämä naiset. Myös psykologin tai psykiatrisen hoitajan
tapaaminen voi olla tarpeen osalle silpomisen läpikäyneistä.
Lapsivuodeaikana tulee keskustella perinteestä vanhempien kanssa. Lastenlääkärin kotiinlähtötarkastus on
oiva tilaisuus nostaa asia esiin ja korostaa syntyneen lapsen koskemattomuuden merkitystä.

Kansallinen toimintaohjelma silpomisen estämiseksi
Suomi on sitoutunut vuodesta 2015 alkaen ns. Istanbulin sopimukseen eli Euroopan neuvoston
yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.
Sopimuksen toteuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet
yhteistyössä eri ministeriöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa uuden toimintaohjelman tyttöjen ja
naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi (Koukkula & Klemetti 2019). Toimintaohjelma sisältää
toimenpidesuosituksia eri alojen ammattilaisille, päättäjille ja perinnettä harjoittavien yhteisöjen
edustajille. Toimintaohjelman pääasiallisin tarkoitus on estää tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen
Suomessa, estää Suomessa asuvien tyttöjen vieminen ulkomaille silvottavaksi ja lisätä silpomisen
läpikäyneiden tyttöjen ja naisten hyvinvointia ja elämänlaatua.
Lasten suojeluksi tarkoitettu perinne, joka länsimaisessa yhteiskunnassa näyttäytyy pahoinpitelynä ja
ihmisoikeusloukkauksena, tulee ehkäistä keskustelun ja tiedon jakamisen avulla. Muutoksen
aikaansaaminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

Silpomisen toteaminen raskaana olevalla:
Laajuus – Miten vaikuttaa raskauteen ja synnytykseen? Traumatisoituminen – Miten vaikuttaa raskauteen ja synnytykseen?
Vaikuttaa häiritsevästi

Ei silpomista tai lievämuotoinen

Lääkärin vastaanotolle jo alkuraskaudessa – tarvittaessa lähete
erikoissairaanhoitoon gynekologista tutkimista, synnytyksen
suunnittelua ja synnytyspelkokeskustelua varten.
Keskustelu vaihtoehdoista:

1.

Ei silvottu, normaali seuranta
Lievämuotoinen silpominen – tarvittaessa
psyykkinen tuki ja synnytyspelkokeskustelu
erikoissairaanhoidossa

2.

3.

Asiakas halukas avausleikkaukseen
raskauden aikana (h12-20 tai h30-36 )

Asiakas halukas avausleikkaukseen
synnytyksen yhteydessä

Asiakas ei halua
avausleikkausta

Lähete erikoissairaanhoitoon, jossa
avausleikkaus polikliinisesti
paikallispuudutuksessa. Riittävä tuki
seksuaalisuuden ja minäkuvan muutokseen.
Samalla kattava neuvonta FGM:n haitoista,
lainsäädännöstä ja ihmisoikeuksista,
tavoitteena syntyvän lapsen ja sisarien
silpomisen estäminen.
Synnytys hoidetaan normaalisti,
silpomisesta johtuva trauma huomioiden.

Avaus ponnistusvaiheen lopussa
paikallispuudutuksessa. Auki leikattuja
häpyhuulia ei ommella uudelleen yhteen,
mutta haavapinnat suljetaan tarvittaessa
erikseen.
Avaus tarvittaessa sektion yhteydessä.

Jos asiakas ei kattavasta
neuvonnasta ja
perusteluista huolimatta
halua avausleikkausta,
synnytys hoidetaan kuten
muulloinkin ja tehdään
tarvittaessa episiotomia.

Riittävä tuki seksuaalisuuden ja minäkuvan
muutokseen.

Avausleikkauksen jälkeen:
paranemisen seuranta, riittävä kivunlievitys
psyykkisistä ja fysiologisista muutoksista keskustelu; tuen tarve, muutokset minäkuvassa,
muutokset virtsaamisessa, kuukautisvuodossa, seksielämässä
tiedonvälitys neuvolaan
Synnytyksen jälkeen:
synnytyskeskustelussa silpomistrauman huomioiminen
kattava neuvonta silpomisen haitoista, lainsäädännöstä ja
ihmisoikeuksista,
tavoitteena syntyneen tyttölapsen ja sisarien silpomisen estäminen
lastenlääkärin kotiinlähtötarkastuksessa keskustelu tytön
koskemattomuudesta
tiedonvälitys neuvolaan
Neuvolassa jälkitarkastus. Kotikäynti
neuvolasta.
Vanhempien tuki ja ehkäisytyö lapsen
silpomattomuuden takaamiseksi

Jatkoseuranta ja
ehkäisytyö
lastenneuvolassa

Jatkoseuranta ja ehkäisytyö
kouluterveydenhuollossa

Jos epäily, että synnyttäjä on läpikäynyt silpomisen Suomessa oleskelun/asumisen aikana (vaikka ulkomailla), yhteys poliisiin.
Tytön/naisen sukuelinten silpominen on törkeä pahoinpitely, rikos vanhenee 20 vuodessa.
Jos epäily, että perhe aikoo silpoa tyttärensä, yhteys poliisiin ja lastensuojeluun.

Kuvio 4. Silpomisen läpikäyneen raskaana olevan hoitopolku (Koukkula & Klemetti 2019).

QR-koodin takana opetusvideo avausleikkauksen tekemisestä. Lähde: WHO 2018a.; Abdulcarim.
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