
NAISTEN SUKUELINTEN SILPOMISEN 
YLEISYYS SUOMESSA

Suomessa ei ole toistaiseksi tehty kattavaa arviota 
niiden naisten määrästä, joiden sukuelimiä on silvottu. 
Suomen tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa soma- 
liväestöön, ja ne ovat olleet kvalitatiivisia eikä niillä ole 
pyritty selvittämään naisten sukuelinten silpomisen 
yleisyyttä maassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tekemän maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia 
koskevan tutkimushankkeen (kevät 2012) odotetaan 
antavan osviittaa naisten sukuelinten silpomista 
koskevan ongelman laajuudesta Suomessa.

Turvapaikkalainsäädäntö

Ulkomaalaislain 4 luvun 52 pykälää ja 6 luvun 87 a ja 87 b pykälää sekä 
88 pykälää voitaisiin käyttää turvapaikan myöntämiseen naisten 
sukuelinten silpomisen perusteella. Turvapaikka voidaan myöntää, jos 
henkilö on vaarassa joutua vainon – fyysisen vahingoittamisen, 
kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai ihmisarvoa loukkaavan 
kohtelun – kohteeksi.

Vaitiolovelvollisuutta koskeva lainsäädäntö

Tehdystä tai suunnitellusta naisten sukuelinten silpomisesta ilmoit-
tamiseen sovelletaan yleistä lainsäädäntöä, jossa säädetään ammatil-
lisesta vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen luovuttamisesta. Lastensuo-

LAINSÄÄDÄNTÖKEHYS

Kansainväliset ja eurooppalaiset yleissopimukset

Suomi on ratifioinut monia kansainvälisiä yleissopimuksia, 
joissa naisten sukuelinten silpominen tuomitaan. Näitä ovat 
esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
(UDHR), kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva 
yleissopimus (CEDAW), kidutuksen ja muun julman, epäin-
himillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen 
vastainen yleissopimus (CAT), lapsen oikeuksien yleissopimus 
(CRC), ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
tehty yleissopimus (ECHR) ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirja (2010/C 83/02). Suomi on allekirjoittanut 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
(CETS N:o 210).

Rikoslaki

Yleisen rikoslain mukaan naisten sukuelinten silpominen 
katsotaan kaikissa muodoissaan rikokseksi Suomessa. Asiassa 
voidaan vedota seuraaviin lainkohtiin: rikoslain 21 luvun 
5 pykälä (pahoinpitely), 6 pykälä (törkeä pahoinpitely) ja 
7 pykälä (lievä pahoinpitely). Eksterritoriaalisuuden 
periaatetta sovelletaan, joten naisten sukuelinten silpominen 
on rangaistavaa, vaikka se olisi tapahtunut Suomen ulko- 
puolella. Naisten sukuelinten silpomisen perusteella ei kuiten-
kaan ole toistaiseksi aloitettu rikosoikeudellisia menettelyjä. 

Lastensuojelulaki

Lastensuojelulakia voidaan soveltaa tyttöjen sukuelinten 
silpomiseen liittyvissä lastensuojelutapauksissa. Lastensuoje-
luviranomaiset voivat tällöin käyttää 3 luvun 5 pykälään, 
5 luvun 25–28 pykälään ja 9 luvun 40 pykälään sisältyviä 
lastensuojelutoimenpiteitä, esimerkiksi lapsen huostaanottoa 
ja sijaishuoltoa. Tyttöjen sukuelinten silpomiseen perustuvia 
huostaanottoja ei ole toistaiseksi rekisteröity.

Naisten sukuelinten silpomista
koskeva nykytilanne SUOMESSA

Tiedonkeruussa olevien puutteiden tunnistamiseksi ja niiden täyttämiseksi sekä naisten sukuelinten silpomisen torjuntaan 
liittyvien strategioiden kehittämisen tukemiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutti tilasi tutkimuksen, jossa kartoitettiin naisten 
sukuelinten silpomisen nykytilannetta ja suuntauksia EU:n 27 jäsenvaltiossa ja Kroatiassa (”Study to map the current situation and 
trends of female genital mutilation in 27 EU Member States and Croatia”). Tutkimus käynnistettiin Euroopan komission varapuheen-
johtajan Viviane Redingin pyynnöstä. Sen toteuttivat Gentin yliopiston kansainvälinen lisääntymisterveyden keskus (International 
Centre for Reproductive Health) ja Yellow Window Management Consultants (E.A.D.C:hen kuuluva yksikkö).

EU:n 27 jäsenvaltiossa ja Kroatiassa tehdystä lähdetutkimuksesta sekä yhdeksässä EU:n jäsenvaltiossa toteutetusta perusteellisesta 
tutkimuksesta syntyi EU:n ensimmäinen kokoelma naisten sukuelinten silpomisen alaan liittyviä tilastotietoja ja muita tietoja, 
lainsäädäntö- ja toimintakehyksiä, toimijoita, välineitä ja menetelmiä. EU:n jäsenvaltioiden erilaisia lähestymistapoja naisten 
sukuelinten silpomiseen puuttumiseksi analysoitiin ja verrattiin sellaisten käytäntöjen erittelemiseksi, joissa on potentiaalia ennal-
taehkäisyn, suojelun, syytteiden nostamisen, palvelujentarjonnan, kumppanuuden ja vaikuttamisen kannalta.

Lisätietoja tutkimuksesta on saatavilla osoitteessa www.eige.europa.eu.

Tietoa tutkimuksesta
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jelulaissa säädetään ilmoituksen tekemisestä, 
jos lapsen fyysistä koskemattomuutta 
loukataan. Joillakin ammattiryhmillä, kuten 
terveydenhuollon ammattihenkilöillä, sosiaali-
työntekijöillä, opettajilla, nuorisotyöntekijöillä 
ja poliisilla, on velvollisuus ilmoittaa tällaisista 
tapauksista, kun taas kansalaisilla on oikeus 
ilmoittaa niistä.

TOIMINTAKEHYS

Naisten sukuelinten silpominen nousi puheen-
aiheeksi Suomessa 1990-luvun alussa, ja 
aiheesta esitettiin eduskunnassa useita 
kysymyksiä. Myös erityisen rikoslain laatimista 
esitettiin. Toiminnan kehittäminen alkoi 2000-
luvulla, kun naisten sukuelinten silpominen 
sisällytettiin useisiin toimintasuunnitelmiin. 
Naisten sukuelinten silpomista käsitellään 
sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden edistämisen toiminta- 
ohjelmassa (2007–2011) ja Naisiin kohdistuvan 
väkivallan vähentämisen ohjelmassa (2010-
2015). Viimeksi mainitussa suositellaan 
laatimaan naisten sukuelinten silpomista 
koskeva erityinen toimintaohjelma. Näissä 
toimintaohjelmissa korostetaan kaikilla 
tasoilla tapahtuvan jatkuvan ennaltaehkäisyn 
tärkeyttä. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveysmi- 
nisteriö julkaisi naisten sukuelinten silpomista 
koskevan erityisen toimintaohjelman 
(Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen 
estämisen toimintaohjelma 2012–2016) 
yhteistyössä muun muassa Ihmisoikeusliiton 
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
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Mitä on naisten sukuelinten silpominen?

Naisten sukuelinten silpominen on yksi sukupuolistuneen väkivallan muoto. 
Siihen kuuluvat kaikki menettelyt, joihin liittyy muista kuin lääketieteellisistä 
syistä tapahtuva naisen ulkoisten sukuelinten poistaminen osittain tai 
kokonaan tai naisen sukuelinten muu vahingoittaminen.

Naisten sukuelinten silpomisella on kielteisiä vaikutuksia naisten terveyteen 
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja se voi johtaa jopa kuolemaan. Sitä 
tehdään sekä kulttuuriin liittyvistä että sosiaalisista syistä. Käytäntöä on pyritty 
perustelemaan uskonnolla, mutta siihen ei ole uskonnollisia perusteita.

Unicefin mukaan naisten sukuelinten silpomista harjoitetaan yli 20:ssä Afrikan 
maassa Senegalista Somaliaan ulottuvalla alueella.

Vaikka kokonaismäärää on vaikeaa arvioida, tuhansien Euroopan unionissa 
asuvien naisten ja tyttöjen sukuelimiä on saatettu silpoa tai he voivat olla 
vaarassa joutua silpomisen kohteeksi.

EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet torjumaan naisten sukuelinten 
silpomista, kuten käy ilmi komission laatimasta Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategiasta vuosiksi 2010–2015. Daphne III -ohjelmalla on ollut 
keskeinen asema pyrittäessä tuomaan naisten sukuelinten silpomista esille 
useissa EU-maissa ja annettaessa taloudellista tukea kansainvälisten 
hankkeiden toteuttamiseen tällä alalla.

Naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta 14. kesäkuuta 2012 
annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa todetaan selvästi, että 
”kaikki naisten sukupuolielinten silpomisen muodot ovat haitallisia perinteisiä 
käytäntöjä, joita ei voida pitää osana uskontoa, vaan ne ovat naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvia väkivallantekoja, jotka loukkaavat heidän perusoikeuksiaan”. 
Euroopan parlamentti kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan päättäväisiä 
toimia tämän laittoman käytännön torjumiseksi.
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Faktatietoja

Päättäjät alkoivat kiinnittää naisten sukuelinten silpomi- 
seen huomiota 1990-luvun alussa, ja asia otettiin sen 
jälkeen mukaan toimintasuunnitelmiin, jotka koskivat 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä seksuaali- ja lisäänty-
misterveyttä.

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi naisten 
sukuelinten silpomista koskevan erityisen toimintaohjel-
man vuonna 2012.

Merkittävä määrä organisaatioita – sekä julkisia elimiä 
että kansalaisjärjestöjä – ja yksittäisiä asiantuntijoita 
käsittelee naisten sukuelinten silpomista toiminnassaan. 
Suomen Ihmisoikeusliiton KokoNainen-hanke oli kuiten-
kin ainoa, jossa naisten sukuelinten silpominen on 
pääaiheena.

Vuonna 2010 Suomeen muutti 
25 650 henkilöä eri maista.

Vuonna 2000 Suomessa oli 4 149 
somalia, ja vuonna 2010 heitä oli 
8 073. Egyptissä syntyneillä nämä 
luvut olivat 407 ja 796, Guineassa 
syntyneillä 9 ja 53. Hieman alle 
puolet heistä on naisia.

Mitä on sukupuolistunut väkivalta? 

Sukupuolistunut väkivalta on ihmisoikeuksien rikkomista ja yksi syrjinnän muoto. Se määritellään henkilöön sukupuolen 
perusteella kohdistetuksi väkivallaksi. Sukupuolistunut väkivalta vastaa ja vahvistaa naisten ja miesten epätasa-arvoa, ja 
siitä seuraa fyysistä, henkistä ja seksuaalista vahinkoa. Se pitää sisällään muun muassa kotiväkivallan, raiskauksen, 
seksuaalisen häirinnän, konfliktin aikaisen sukupuolistuneen väkivallan, naisten sukuelinten silpomisen, pakkoavioliitot, 
prostituutioon pakottamisen, pakkosterilisaatiot, tyttövauvojen murhat ja syntymää edeltävän sukupuolen valinnan.

Euroopan tasa-arvosopimuksessa (2011−2020) Euroopan unionin neuvosto vahvistaa sitoumuksensa perussopimuksen 
mukaisten sukupuolten tasa-arvoa koskevien EU:n pyrkimysten toteuttamiseen. Se korostaa erityisesti kaikkien naisiin 
kohdistuvan väkivallan muotojen torjumista sen varmistamiseksi, että naiset ja tytöt voivat nauttia täysimääräisesti 
ihmisoikeuksistaan, ja erityisesti jotta sukupuolten tasa-arvo saavutetaan osallistavan kasvun ja kehityksen aikaan 
saamiseksi Euroopan työmarkkinoilla.

Naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta 26. marraskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
vaaditaan jäsenvaltioita muun muassa parantamaan kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevaa 
omaa lainsäädäntöään ja omia toimintalinjojaan etenkin kehittämällä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi kattavia 
kansallisia toimintasuunnitelmia.

Euroopan komission Naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 2010−2015 korostetaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan tärkeyttä. Vuoden 2009 Tukholman ohjelmassa tuodaan esiin naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien 
erityisen tuen ja oikeudellisen suojelun tarve. Lisäksi vuonna 2010 annetussa Naisten peruskirjassa kaavaillaan kattavan ja 
tehokkaan toimintakehyksen käyttöönottoa sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi ja toimenpiteiden 
vahvistamista naisen sukuelinten silpomisen ja muiden väkivallantekojen lopettamiseksi.
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Tietoa Euroopan tasa-arvoinstituutista (EIGE)
Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on sukupuolten tasa-arvoon erikoistunut osaamiskeskus EU:ssa.

EIGE tukee päättäjiä ja kaikkia asiaankuuluvia elimiä näiden pyrkimyksissä saavuttaa naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella antamalla erityistä asiantuntija-apua ja tarjoamalla vertailukelpoista ja luotettavaa 
tietoa sukupuolten tasa-arvosta Euroopassa.

Lisätietoa: www.eige.europa.eu

Euroopan tasa-arvoinstituutti tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään.


