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Kirjallinen kysymys tyttöjen ja naisten ympärileikkauksista Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla (Lastensuojelun käsikirja,
THL).
Suomessa suhtaudutaan kielteisesti tyttöjen ympärileikkaukseen. Tyttöjen ympärileikkausta pidetään lapsen ihmisoikeuksia loukkaavana. YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen
mukaan lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta. Sopimukseen sitoutuneilla valtioilla on velvollisuus toimia lapsille vahingollisten perinteisten tapojen poistamiseksi.
Lainsäätäjä on puuttunut ongelmaan myös siinä, että vastuu tytön ympärileikkausasian puheeksi
ottamisesta ja ennaltaehkäisystä on kaikilla lapsiperheiden kanssa työskentelevillä. Samaten, mikäli herää epäily, että tytön ympärileikkausta suunnitellaan, täyttyy lastensuojelulain 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun. Lastensuojeluilmoitus tehdään myös, mikäli havaitaan tai epäillään, että ympärileikkaus on jo tehty.
Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus täyttää pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön. Suomessa poliisi tutkii silpomista pahoinpitelynä tai törkeänä pahoinpitelynä. Törkeästä pahoinpitelystä on
kysymys, jos pahoinpitelyssä aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, 1) aiheutetaan toiselle
vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila, 2) rikos tehdään erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai 3) käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa
hengenvaarallista välinettä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. (Rikoslain 21:6).
Asia on saanut huomiota myös julkisessa keskustelussa poliittisella tasolla. Viime aikoina mm.
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on ottanut kantaa asiaan. Saarikko on todennut, että naisten ympärileikkausten kieltäminen Suomessa olisi vahva viesti. (https://www.aamulehti.fi/kotimaa/ministeri-tahtoo-kieltaa-naisten-ymparileikkaukset-suomessa-minusta-seolisi-vahva-viesti-200299168/ )
Tyttöjen ympärileikkaukseen liittyy myös muita painavia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi:
tiedonvälitys maahantulijoille, onko tiedottaminen yleensä riittävä keino, tyttöjen kohtalot niissä
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tapauksissa, joissa heidät on lähetetty lähtömaahan silvottavaksi, samoin kuin ympärileikkausten
määrä sekä valvontajärjestelmien tehokkuus.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä toimia hallitus aikoo tehdä tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisemiseksi
Suomessa,
onko Suomen koulu- ja terveydenhuollolla riittävästi resursseja ja osaamista tunnistaa ongelmaa, ja
miten hallitus tiedottaa Suomeen saapuvia maahanmuuttajia siitä, että emme salli asiaa?
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