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Tyttöjen ja naisten
ympärileikkaus
Ohjeita maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin
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Tässä esitteessä kerrotaan tyttöjen
ja naisten ympärileikkauksista.
Ympärileikkauksia tehdään kulttuurisista syistä. Ympärileikkauksessa ulkoisia sukuelimiä vahingoitetaan jollain tavalla. Ympärileikkaus voi aiheuttaa paljon terveyshaittoja. (1)
Ympärileikkaukset ovat levinneet
Suomeen maahanmuuttajien mukana. Maahanmuuttajat Suomessa vastustavat ympärileikkauksia aiempaa enemmän. (2)

Miksi ympärileikataan?

Miksi ympärileikataan?
Ympärileikkausta perustellaan
syillä, jotka liittyvät kulttuuriin,
tapoihin ja puhtauteen.
Uskotaan, että ympärileikattu
nainen on puhtaampi. (4)
Terveyden kannalta
näin ei kuitenkaan ole.
Kuukautisten aikana veri ei
ehkä pääse poistumaan kokonaan. Se voi aiheuttaa tulehduksia. (3)
Joissakin kulttuureissa ympärileikkausta pidetään naiseuden
ja sukukypsyyden symbolina.
Ympärileikkauksessa poistetaan
miehisiksi koetut kehonosat.(5)

Lainsäädäntö

Suomessa on lakeja,
joiden mukaan ympärileikkausta
pidetään rikoksena.
Rikoslain mukaan ympärileikkausta
pidetään pahoinpitelynä. (7)
Lapsen oikeuksien sopimus
kieltää lasten satuttamisen
ja pahoinpitelyn. (8)
Naisilla on itsemääräämisoikeus.
Tämä tarkoittaa oikeutta
määrätä itseensä liittyvissä asioissa.
Ympärileikkaus voi loukata
itsemääräämisoikeutta.(9)

Ympärileikkauksien haittavaikutukset
Pitkäaikaiset vaikutukset(3):
x
x
x
x
x

kipu yhdynnän aikana
kuukautiskivut
lapsettomuus
pitkäaikaiset tulehdukset
virtsaamisongelmat

Äkilliset vaikutukset(3):
x
x
x
x
x
x

kipu
verenvuoto
shokki
luunmurtumat
tulehdukset
kuolema

Synnytykseen liittyvät haittavaikutukset(2) :
x
x
x
x
x
x

synnytyspelot
repeämät
pitkä ponnistusvaihe
tulehdusten siirtyminen äidiltä
lapselle
leikkaukset synnytyksen aikana
synnytyksen kulun vaikea seuranta (3)

Korjausleikkaus

Viime vuosina on alettu
tekemään korjausleikkauksia.
Niiden tarkoitus on parantaa
naisen seksuaalisuutta.
Tarkoitus on myös korjata
ympärileikkauksista johtuneita
haittoja. (2)
Korjausleikkauksen tavoite
on saada sukupuolielimet toimimaan samalla tavalla miten ne
toimivat ennen ympärileikkausta.
Korjausleikkaus myös palauttaa
sukupuolielinten normaalin ulkonäön. (6)

Avausleikkaus

Joissakin ympärileikkauksissa
häpyhuulet ommellaan yhteen.
Tätä voidaan hoitaa avausleikkauksella. Avausleikkaus pyritään
tekemään ennen raskautta tai
raskauden aikana. Avausleikkaus
helpottaa synnytystä ja ehkäisee
siihen liittyviä ongelmia. Avausleikkauksen tekee lääkäri. (2)
Maailmassa on yli 200 miljoonaa
ympärileikattua naista. (2)
Ympärileikattujen naisten
prosenttiosuus on suurin näissä
maissa:
SOMALIA 98 %
EGYPTI 87 %
SUDAN 87 %
ERITREA 83 %
Lisäksi ympärileikkauksia tehdään
paljon muissa Afrikan maissa ja
Lähi-Idässä. (2)
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