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Naisen ympärileikkaus eli silpominen tarkoittaa naiselle tai tytölle jossakin 
iässä tehtyä ulkoisten sukupuolielinten leikkausta, jolla ei ole 
lääketieteellistä perustetta.
Suomen lain mukaan tytön tai naisen ympärileikkaus on rikos
Jos suomalainen tyttö tai nainen viedään Suomesta ulkomaille leikattavaksi, 
niin se on rikos.
Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen ja 
loukkaamattomuuteen. 



Naisten ympärileikkauksia on useita erilaisia.
Ensimmäisen asteen leikkauksessa naiselta poistetaan häpykieli ja sen 
päällä oleva huppu ja häpyhuulia ommellaan yhteen haavan peittämiseksi.
Toisen asteen leikkauksessa häpykieli ja sen huppu poistetaan ja pienet 
häpyhuulet poistetaan joko kokonaan tai niitä typistetään ja häpyhuulet 
ommellaan yhteen virtsaputken suulle asti.
Kolmannessa ja vakavimmassa muodossa naiselta poistetaan kaikki ulkoiset 
sukuelimet ja isot häpyhuulet ommellaan yhteen niin, että virtsalle ja 
kuukautisvuodolle jää vain pieni aukko.
Neljännen asteen leikkauksiin lasketaan kaikki muu naisen sukupuolielinten 
leikkaaminen ja käsittely, kuten pistäminen ja polttaminen. 



Leikkaamattomat naisen ulkoiset 
sukupuolielimet

1. asteen leikkauksen jälkeiset 
naisen ulkoiset sukupuolielimet

(häpykieli ja sen huppu on poistettu ja 
alue peitetty häpyhuulia yhteen 

ompelemalla)

2. asteen leikkauksen jälkeiset 
naisen ulkoiset sukupuolielimet

(pienet häpyhuulet on joko typistetty 
tai poistettu)

3. asteen leikkauksen jälkeiset 
naisen ulkoiset sukupuolielimet
(lähellä peräaukkoa on pieni reikä 

virtsalle ja kuukautisverelle, muutoin 
ulkoisia sukupuolielimiä ei ole)



Välittömät terveyshaitat

Välittömästi leikkauksen aikana tyttö tai nainen voi joutua sokkiin
Pitkittyneestä tai runsaasta verenvuodosta saattaa seurata anemia, 
verenpaineen lasku, sokki ja jopa kuolema
Leikkauksen jälkeen virtsaamisvaikeudet saattavat johtua virtsaputken 
vaurioitumisesta tai virtsatieinfektiosta ja joillekin naisille saattaa kehittyä 
virtsaumpi eli he eivät kykene lainkaan virtsaamaan
Tulehdukset ovat yleisiä ja niistä eniten esiintyy haavatulehdusta, joka 
saattaa levitä lantionalueen tulehdukseksi tai verenmyrkytykseksi. 
Tulehduksen saattaa aiheuttaa myös jäykkäkouristus tai B- tai C-hepatiitti eli 
maksatulehdus. Tulehdus saattaa johtaa myös septiseen sokkiin tai 
kuolemaan



Välittömät terveyshaitat

Leikkauksen yhteydessä saatetaan vaurioittaa myös muita elimiä tai 
kudoksia
Kiinnipitämisestä johtuen tytöille saattaa tulla murtumia tai jänteiden 
sijoiltaan menoja
Psyykkisinä ongelmina tytöillä esiintyy pelkoa, järkytystä, stressiä ja 
painajaisia



Pitkäaikaiset terveyshaitat

Kipu, etenkin kuukautiskipu
Virtsaamisvaikeudet tulehdusten, pidätysongelmien ja virtsatiekivien 
muodossa.
Arpeutumisen jälkiseuraukset: kystat ja märkäkertymät; hermokasvaimet; 
arpikasvannaiset; kudosten joustamattomuus (ongelmat erityisesti 
yhdynnässä ja synnytyksessä); kuukautisvuodon kerääntyminen 
emättimeen; avanteet eli fistelit virtsarakkoon tai suoleen; gynekologisen 
tutkimuksen tekeminen on hankalaa tai mahdotonta.



Pitkäaikaiset terveyshaitat

Hedelmällisyyteen ja sukupuolielämään ympärileikkaus vaikuttaa 
aiheuttamalla yhdyntäpelkoa, yhdyntäkipua, yhdynnän mahdottomuutta, 
orgasmiongelmia ja hedelmättömyyttä.
Psykologisina pitkäaikaisvaikutuksina saattaa ilmetä posttraumaattista 
stressiä, painajaisunia ja masennusta.
muita seurauksia saattavat olla krooniset infektiot eli tulehdussairaudet.



synnytyksiin liittyviä ongelmia

Synnytyspelot
Synnytyksen kulun ja sikiön voinnin seurannan ongelmat
Pitkittynyt ponnistusvaihe
Repeämät, joiden ongelmina verenvuoto ja tulehdukset sekä mahdollisesti 
ulostamiseen liittyviä ongelmia
Tarpeettomat sektiot eli vauvan leikkaaminen äidin vatsan läpi
Kroonisten infektioiden siirtyminen äidiltä lapselle (B- ja C-hepatiitti eli 
maksatulehdus sekä HIV)
Psykologiset ongelmat takaumina ympärileikkaustilanteesta sekä 
haluttomuus synnyttää uudelleen



Miten toimia

Jos sinua uhkaa ympärileikkaus, niin ole yhteydessä esimerkiksi 
terveydenhoitajaan, lääkäriin, koulukuraattoriin tai poliisiin
Jos sinulla tai läheiselläsi on terveysongelmia ympärileikkauksesta johtuen, 
niin niihin voi saada apua lääkärin vastaanotolta 



Ole rohkea ja puhu,
silloin saatat auttaa itseäsi ja muita.
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