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§ 173
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Rantasen valtuustoaloitteesta lasten sukuelinten 
silpomista ehkäisevän toimintasuunnitelman laatimisesta

HEL 2019-003277 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen on aiheena ajankohtainen ja 
myös Helsingissä koulua käyvät tytöt voivat joutua tällaisen väkivallan 
kohteeksi. Todennäköisyys, että tytöt joutuvat ympärileikkausten koh-
teeksi tulee ottaa huomioon kaikkien niiden maahanmuuttajaryhmien 
kohdalla, joiden lähtömaissa tapaa on harjoitettu. Ympärileikkaus on 
naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, joka loukkaa useita ihmisoikeus-
sopimuksia ja on Suomen rikoslain mukaan rangaistava kaikissa muo-
doissaan. Koulun työntekijöillä on vastuu ilmoittaa lapseen kohdistu-
vasta väkivallasta tai sen uhasta lastensuojelulle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, 
joka on koonnut varsin kattavasti tietoa ja toimintaohjeet tyttöjen sukue-
linten silpomisen ja pokien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten tun-
nistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja viranomaisten toimintaan. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalla ei pidetä tarpeellisena erillisen toiminta-
suunnitelman laatimista. Sen sijaan on tärkeää, että THL:n valtakunnal-
lista ohjeistusta hyödynnetään osana seksuaali- ja lisääntymistervey-
teen sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn liittyviä toiminta-
suunnitelmia.

THL:n Lastensuojelun käsikirjan tyttöjen ympärileikkauksia käsittelevä 
osuus löytyy osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/ty-
oprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikayt-
to/tyttojen-ymparileikkaus. 

Muita keskeisiä aihetta käsitteleviä asiakirjoja ovat mm. Valtioneuvos-
ton tuore julkaisu: Toimintaohjelma, Tyttöjen ja naisten sukuelinten sil-
pomisen (FGM) estäminen (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitst-
ream/handle/10024/161355/J_01_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_sil-
pominen_V.pdf) ja Ihmisoikeusliiton julkaisu: Tyttöjen ja naisten ympäri-
leikkaus Suomessa, Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstölle (https://ihmisoikeusliitto.fi/julkaisu-tyttojen-ja-
naisten-ymparileikkaus-suomessa-suositus-sosiaali-ja-terveydenhuol-
lon-henkilostolle-iol-2011/).
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Ympärileikkaus on monimuotoinen ja sensitiivinen asia, jonka käsitte-
lyssä ja ennaltaehkäisyssä terveydenhuollolla on erityisen tärkeä rooli. 
Kouluterveydenhuollolla onkin oma ohjeistuksensa asian ottamiseksi 
esille terveystarkastusten yhteydessä, ja henkilöstöä koulutetaan 
säännöllisesti. THL toteaa, että perheiden tulee saada tieto, että tyttö-
jen ympärileikkaus on Suomessa kielletty ja millaisia haittavaikutuksia 
sillä voi olla. Perheitä on syytä valistaa myös siitä, että lastensuojelu-
laissa on säädetty lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, ja että sellai-
nen voi tulla kyseeseen myös tyttöjen ympärileikkausta koskevissa ti-
lanteissa.

Koulun henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus silpomisepäilyistä las-
tensuojeluun ja poliisille. THL toteaa Lastensuojelun käsikirjassaan, et-
tä mikäli herää epäily tytön ympärileikkauksen suunnittelusta, täyttyy 
lastensuojelulaki 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun. 
Lastensuojeluilmoitus tehdään myös, mikäli havaitaan tai epäillään, et-
tä ympärileikkaus on jo tehty. Lastensuojelulaki 25 § 3 momentti edel-
lyttää, että törkeästä pahoinpitelystä, jota tytön ympärileikkaus on, il-
moitetaan myös poliisille.

Koulun rooli on kasvattaa lapsia ja nuoria seksuaali- ja lisääntymister-
veyteen sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa. Lapsia ja 
nuoria tulee kannustaa olemaan yhteydessä koulun aikuisiin tai muihin 
viranomaisiin, jos heitä uhkaa rikollinen teko, kuten ympärileikkaus. 
Kynnys tulla puhumaan näistä asioista on saatava mahdollisimman 
matalaksi, ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki antaakin nuorelle mahdolli-
suuden tulla keskustelemaan oppilashuollon työntekijän kanssa myös 
silloin, kun vanhemmat vastustavat tapaamista.

Helsingin kaupungin oppilashuollon henkilöstöä koulutetaan huomaa-
maan tyttöjen ympärileikkaukset ja siihen, että he puuttuvat havaitse-
miinsa asioihin. Esimerkiksi psykologit ja kuraattorit saivat asiaan liitty-
vän koulutuksen Ihmisoikeusliiton asiantuntijalta tammikuussa 2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että koulun 
henkilökuntaa koulutetaan edelleen ympärileikkauksiin liittyvissä asiois-
ta. Tärkeää on myös avoin keskustelu ammattilaisten kesken. Erityises-
ti koulun tehtävänä on luottamuksen rakentaminen lapsiin ja nuoriin ja 
sellaisen turvallisen ympäristön luominen, jossa myös vaikeat asiat voi 
ottaa puheeksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että erillisen toimintasuunni-
telman sijaan valtioneuvoston toimenpideohjelman sekä THL:n ohjeis-
tuksen mukainen ennaltaehkäisevä ja muu aktiivinen toiminta vastaa 
tehokkaimmin tyttöjen ympärileikkauksiin puuttumiseen peruskouluissa. 
Tätä tukeva tiedottaminen, koulutus ja yhteistyö eri toimialojen sisällä ja 
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välillä sekä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on tärkeää ympärileikkaus-
ten ehkäisemiseksi. Tiedotusta tehostaakseen kaupunki voi nimetä 
koordinoivan tahon, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimesta. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään uusi kohta 12, että laaditaan toimintaohjelma 
THL:n toimintaohjelman suosituksen mukaisesti (omana lisäyksenä  
"tyttöjen"), jossa todetaan (s.72), että "johtavat viranhaltijat, luottamus-
henkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, jois-
sa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkai-
ta, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkos-
tot tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi.

Kannattaja: Dani Niskanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kohta 12, että laaditaan toimintaohjelma 
THL:n toimintaohjelman suosituksen mukaisesti (omana lisäyksenä  
"tyttöjen"), jossa todetaan (s.72), että "johtavat viranhaltijat, luottamus-
henkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, jois-
sa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkai-
ta, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkos-
tot tyttöjen sukuelinten  silpomisen estämiseksi.

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Vesa Kork-
kula, Tiina Larsson, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 4
Fatim Diarra, Pia Kopra, Dani Niskanen, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Petra Malin

Poissa: 2
Ville Jalovaara, Emma Kari

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen 
äänin 6–4. Tyhjää äänesti 1. Poissa 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212
leeni.siikaniemi(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 18.6.2019 mennessä valtuutettu Mari Rantasen ja perussuoma-
laisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen:

Suomessa arvioidaan olevan noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä 
ja naista. Silpomisen riskissä heitä arvioidaan olevan noin 650–3 080 
riippuen siitä, huomioidaanko arviointilaskelmassa toisen polven ulko-
maalaistaustaiset tytöt. Poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauk-
sia/silpomisia tehdään Suomessa noin 400 vuosittain. Lasten silpomi-
sen perinne heikentää naisten tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta se-
kä aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Huolestuttavia viestejä 
kuuluu myös siitä, että koulujen loma-aikoina lapsia saatetaan loma-
matkoilla silpoa. Vaaravyöhykkeellä arvioidaan olevan jopa 3000 tyttöä. 
Suomessa ei edelleenkään ole käyty yhtään oikeusistuntoa lapsen sil-
pomisesta, vaikka Suomessa arvioidaan olevan tuhansia silvottuja lap-
sia. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki laatii koko 
kaupungin laajuisen lasten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisyntoi-
mintasuunnitelman toimenpiteineen. Toimintasuunnitelmaan tulee 
myös sisällyttää toimenpiteet siitä, millä tavoin kaupunki voi olla muka-
na saattamassa näitä törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön omaavia 
tekoja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


