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MITÄ YMPÄRILEIKK AUS ON?

ENTÄ JOS YMPÄRILEIKK AUS TEHDÄÄN MYÖHEMMIN?

Ympärileikkaamisella tarkoitetaan kaikkia ei-hoidollisista syistä
tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy sukuelinten osittainen tai
täydellinen poistaminen, tai niiden vahingoittaminen jollain
muulla tavalla. Ympärileikkausta pidetään sitä harjoittavassa
yhteisössä normaalina osana aikuistumista.

Jos Suomessa oleskeleva lapsi on vaarassa joutua ympärileikatuksi tai hänet on leikattu esimerkiksi lomamatkalla kotimaassaan, viranomaiselle on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus
ja poliisi ryhtyy selvittämään onko lapseen kohdistunut rikos.

Ympärileikkaus tehdään usein epäpuhtaissa oloissa ilman kivunlievitystä. Se voi aiheuttaa pysyviä henkisiä vaurioita ja vakavia
vaivoja; leikatun naisen kuukautiset voivat olla kivuliaat ja hän
voi kärsiä virtsateiden ja synnytyselinten tulehduksista, jopa
lapsettomuudesta. Seksuaalielämässä voi olla vaikeuksia, mikä
vaikuttaa parisuhteeseen. Joustamaton arpikudos voi aiheuttaa
synnytyksessä ongelmia ja vaarantaa sekä äidin että syntyvän
lapsen terveyden.
YMPÄRILEIKK AUS ON SUOMESSA RIKOS
Suomessa naisten ja tyttöjen ympärileikkauksia ei tehdä ja laki
kieltää sen. Ympärileikkausta pidetään törkeänä pahoinpitelynä,
josta tuomitaan rangaistukseksi vankeutta. Leikkaajan lisäksi
muutkin tekoon osallistuneet voivat syyllistyä rangaistavaan
tekoon.
Jos leikkaus on tehty kotimaassa ennen Suomeen tuloa, viranomaiset voivat huolestua perheen vielä leikkaamattomien tyttöjen tilanteesta.
Oleskeluluvan saamisen jälkeen voidaan tarvittaessa tehdä
avaamisleikkaus, jolla helpotetaan vaivoja ja mahdollisia tulevia
synnytyksiä. Mikäli avaamisleikkaus tehdään synnytyksessä, äitiä
ei ommella kiinni, koska myös uudelleen sulkemista pidetään
pahoinpitelyrikoksena. Sairaalasta voi pyytää kirjallisen selvityksen siitä, että avaaminen on tehty sairaalaolosuhteissa.

Jos oleskelulupa on myönnetty ympärileikkauksen uhan vuoksi,
myöhemmin tehtävä leikkaus voi johtaa luvan menettämiseen ja
karkottamiseen takaisin kotimaahan.
YMPÄRILEIKK AUKSELL A VOI OLL A
MERKIT YSTÄ TURVAPAIKK A-ASIASSA
Jos sinulle tai lapsellesi tehty ympärileikkaus aiheuttaa hankalia
vaivoja, kerro siitä vastaanottokeskuksessa terveydenhoitajalle.
Selvitä hänen kanssaan, onko lääkärintodistus tarpeellinen ja
toimita se Maahanmuuttovirastoon ennen puhuttelua.
Maahanmuuttovirasto saa terveystietosi vain sinun luvallasi.
Ympärileikkauksen uhka tai jo tehdyn leikkauksen aiheuttamat
vakavat ongelmat voivat olla oleskelulupaperuste, joten kerro
asiasta puhuttelussa.

Y MPÄRI LE I KKAUS
•

Ei-hoidollinen toimenpide.

•

Voi aiheuttaa henkisiä vaurioita ja vakavia
ruumiillisia vaivoja.

•

Suomessa pahoinpitelyrikos ja
lastensuojeluasia.

•

Voi olla merkitystä turvapaikka-asiassa.

