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§ 290
Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan
HEL 2019-003277 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Mari Rantanen väckta
motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mari Rantanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att staden ska utarbeta en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan.
Stadsstyrelsen hänvisar till givna utlåtanden och konstaterar att enligt
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter alla barn har
rätt till kroppslig integritet och till skydd mot våld. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld
i hemmet (s.k. Istanbulkonventionen) förpliktar konventionsparterna att
särskilt förebygga våld mot flickor och kvinnor. I Finland innehåller regeringsprogrammet en skrivning om utarbetande av ett nationellt program för bekämpning av våld mot kvinnor samt om tryggande av resurserna för arbetet mot könsstympning.
Som en del av planen för genomförande av Istanbulkonventionen har
man år 2019 publicerat ett nationellt handlingsprogram mot könsstympning av flickor och kvinnor (FGM). Programmet innehåller en vidsträckt räcka åtgärder för att förebygga könsstympning och för att hjälpa dem som undergått könsstympning (SHM, bilaga 2). Handlingsprogrammet är en fortsättning på 2012–2016 års nationella verksamhetsplan för att förebygga omskärelse av flickor och kvinnor. Man har också
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till exempel i Sverige utarbetat en motsvarande nationell handlingsplan
för att förebygga könsstympning och för att öka medvetenheten i frågan. En del kommuner har tagit i bruk lokala föreskrifter om ingripande
då det föreligger misstanke om könsstympning samt långsiktiga handlingsprogram för förebyggande av könsstympning.
Det finns inga säkra uppgifter om hur allmänt förekommande könsstympning är i Finland. Uppskattningen av antalet flickor som riskerar
att bli utsatta för könsstympning varierar mellan 645 och 3 075, beroende på om man beaktar hur kulturell anpassning inverkar på risken eller om man uppskattar att risken är lika stor som för i ursprungslandet
bosatta personer. Det uppskattas att risken att bli utsatt för könsstympning är mycket liten hos andra generationens invandrarflickor, eftersom
det sociala trycket för genomförande av könsstympning är mindre. År
2019 har man vid gymnasier och yrkesläroanstalter kompletterat frågeformuläret för skolhälsovården med en fråga om könsstympning. Vid
rådgivningsbyråerna och skolhälsovården i Helsingfors har det kommit
fram några fall där det har förelegat misstanke om att föräldrarna planerar könsstympning av flickan eller där man berättat om saken på
mottagningen. Dokumenterade fall där könsstympning skulle ha genomförts under den tid familjen varit bosatt i Finland har inte kommit
fram.
Lagstiftning
Stympning av flickors och kvinnors könsorgan, som också har kallats
omskärelse, är en kulturell tradition där könsorganen skadas utan medicinska skäl. Enligt högsta domstolens avgörande HD 2008:93 är omskärelse av flickor att betrakta som ett förfarande som närmast kan
klassificeras som grov misshandel, vilket inte under några som helst
omständigheter kan rättfärdigas med religiösa eller sociala skäl.
Könsstympning av en minderårig flicka som är varaktigt bosatt i Finland
är alltid ett straffbart brott, även då gärningen har skett utomlands.
Dessutom har man kriminaliserat förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Fastän det i strafflagen inte särskilt föreskrivs om stympning
av kvinnors könsorgan, betraktas gärningen som grov misshandel, vilket enligt strafflagen är straffbart. Exempelvis har Sverige förbjudit flickors omskärelse med en särskild lag. Det har inte gått att visa att en
särskild lag som förbjuder könsstympning har inverkat på antalet fällande domar i brottmål i sådana fall.
Enligt 5 kap. 25 § i barnskyddslagen (417/2007) är de anställda inom
hälso- och sjukvården samt övriga myndigheter och personer som arbetar med barn skyldiga att göra barnskyddsanmälan, om det föreligger
misstanke om att barnets trygghet eller uppväxtförhållanden äventyras.
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Likaså är de skyldiga att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått
kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att ett barn utsatts för
en gärning som är straffbar som brott mot liv och hälsa och vars föreskrivna maximistraff är fängelse i minst två år. Med andra ord till exempel misshandel eller grov misshandel. Den som ordnar eller lämnar socialvård får anmäla till polisen också uppgifter som är nödvändiga för
bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa (lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000). Misstanke om könsstympning av
flickor faller alltid under anmälningsskyldigheten enligt barnskyddslagen.
Förebyggande av och ingripande mot könsstympning
Social- och hälsovårdssektorn deltar i Förbundet för mänskliga rättigheters nätverk mot flickors och kvinnors könsstympning (FGM-nätverket),
där det finns företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, Institutet
för hälsa och välfärd, Migrationsverket, polisstyrelsen, invandringstjänsterna och organisationer. Invandringsenheten har redan länge samarbetat tätt med Förbundet för mänskliga rättigheter för att förebygga
könsstympning av flickor och kvinnor. Social- och hälsovårdsnämnden
har beviljat organisationsunderstöd för att stödja det arbete som görs
för att bekämpa könsstympning samt annan organisationsverksamhet
som gör det möjligt att nå fram till dem som riskeras av könsstympning
eller som har blivit offer för sådan stympning.
Social- och hälsovårdssektorn använder gemensamma anvisningar om
utredning av misshandel eller sexuellt utnyttjande av barn. De tillämpas
i alla situationer där man misstänker att ett barn har farit illa. Vid misstanke om misshandel gör man i all service barnskyddsanmälan och
anmälan till polisen såsom lagstiftningen förutsätter. De anställda har
möjlighet att konsultera sektorns jurister eller polisen i misshandelsärenden.
Att ta upp könsstympning till diskussion är en del av processen inom
mödrarådgivningen. Det görs en kartläggning av våld i nära relationer
för alla havande mödrar. För det ändamålet utnyttjar man en blankett
som har utarbetats av Institutet för hälsa och välfärd. Därutöver utreder
man om klienten har blivit utsatt för könsstympning samt tar man vid
behov upp frågan om könsstympning av flickor och föräldrarnas åsikter
i anslutning till frågan. Att föra könsstympning på tal är en väsentlig del
också av det inledande integrationsarbete som görs på invandringsenheten. I skolhälsovården kartlägger man elevernas bekymmer på alla
årskurser, och i hälsogranskningen ingår rådgivning som gäller den
sexuella hälsan på ett sätt som motsvarar barnets eller den ungas utPostadress
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vecklingsstadium. Det finns gemensamma anvisningar som används
av läkartjänsterna för barn och unga och av skolhälsovården för bedömning av misstanke om könsstympning av flicka (bilaga 3). Anvisningen innehåller råd om hur man ska gå till väga i situationer där man
misstänker att det finns en avsikt att genomföra könsstympning utomlands. Institutet för hälsa och välfärd har material som är till hjälp och
kan användas då man för frågan på tal och för att förebygga könsstympning.
I barnskyddet utreder man könsstympningsmisstankarna på samma
sätt som andra misstankar om barnmisshandel. Behovet av brådskande barnskydd bedöms omedelbart, och vid behov skrider man till åtgärder enligt barnskyddslagen. Barnskyddet samarbetar nära med olika myndigheter. På basis av barnets bästa bedömer man vid behov
huruvida det finns skäl att lämna en begäran om utredning till polisen
också om andra brottsmisstankar än de som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt barnskyddslagen.
Att ordna utbildning om förebyggande av könsstympning av flickor och
kvinnor hör till åtgärderna i Helsingfors integrationsprogram 2017–
2021. Social- och hälsovårdssektorns tjänster har ordnat kurser i ämnet
och utnyttjat övriga aktörers webbkurser.
Skolan fostrar barn och unga i frågor som gäller sexuell och reproduktiv
hälsa samt deras självbestämmanderätt. Det är skäl att med hjälp av
stadens intersektoriella preventiva samarbete och effektiv kommunikation uppmuntra barn och unga att i hotande situationer ta kontakt med
myndigheterna på eget initiativ.
Flickor som könsstympas orsakas betydande fysisk, psykisk och social
skada. Med tanke på förebyggandet av könsstympning är det väsentligt
att frågan lyfts fram till diskussion i ett tidigt skede på ett kultursensitivt
sätt. Det är viktigt att frågan om att föra saken på tal innefattas i det arbete som görs med barn och familjer på samma sätt som annan kartläggning och annat förebyggande av våld i nära relationer. I syfte att förebygga könsstympning bör man ge stöd också till de flickor och kvinnor som har blivit omskurna redan före sin ankomst till Finland.
Stadsstyrelsen anser att det inte är ändamålsenligt att utarbeta en särskild stadsomfattande handlingsplan om förebyggande av barns könsstympning utöver de anvisningar som redan tillämpas. Social- och hälsovårdstjänsterna tillämpar redan verksamhetsmodeller i enlighet med
det nationella handlingsprogrammet mot könsstympning av flickor och
kvinnor. Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att man stärker verkställandet av det nationella handlingsprogrammet och samarbetet mellan
olika aktörer för att förebygga könsstympning.
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Helsingfors effektiverar arbetet med att bekämpa könsstympning genom att stärka samarbetet mellan städerna i huvudstadsregionen och
samarbetet mellan de olika sektorerna, inklusive bland annat småbarnspedagogiken och barnskyddet, för vilka separata anvisningar utarbetas. Därutöver utvecklas stadens utbildning om omskärelse och
om att ta upp denna till diskussion, bland annat på basis av resultaten
av skolhälsoenkäten.
Förslaget bygger med undantag av vissa ordval på social- och hälsovårdsnämndens utlåtande, likväl så att de i utlåtandet nämnda hänvisningarna till omskärelse av pojkar inte har innefattats i förslaget.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Valtuutettu Mari Rantasen aloite.pdf
STM_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_silpominen
Tytön ympärileikkausepäilyn selvittäminen

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 585
HEL 2019-003277 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Käsittely
09.09.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Palautetaan valmisteluun seuraavin perustein:
Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäilyjen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella rikosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että
aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muutama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva sukuelinten silpomisepäily.
Tehdyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan
saatu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvityksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta
2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkintaan.
Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja
jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ulkomailla. Seura-lehden artikkelissa toukokuussa 2019 on haastateltu
lastensuojelun työntekijöitä, jotka toteavat haastattelussa, etteivät oikein uskalla ottaa asiaa puheeksi rasismileiman pelossa.
Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda
Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen brutaali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy
sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä
ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että
lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehokkaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide,
eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää
pois kaupungin vastuulta.
Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuuden vaatimalla tavalla, tulee
Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpidesuunnitelma, jota aloitteessa esitetään.
Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitettyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa
on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita,
on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot
silpomisen estämiseksi."
Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluihin lisätään uusi kohta:
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"Helsinki tehostaa silpomisen vastaista työtä vahvistamalla yhteistyötä
pääkaupunkiseudun kaupunkien ja eri toimialojen välillä mukaan lukien
muun muassa varhaiskasvatus ja lastensuojelu, jonne laaditaan omat
ohjeistukset. Tämän lisäksi kaupungin koulutusta ympärileikkauksesta
ja sen puheeksiottamisesta kehitetään muun muassa kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta."
Kannattaja: Terhi Koulumies
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:
Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäilyjen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella rikosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että
aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muutama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva sukuelinten silpomisepäily.
Tehdyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan
saatu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvityksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta
2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkintaan.
Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja
jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ulkomailla. Seura-lehden artikkelissa toukokuussa 2019 on haastateltu
lastensuojelun työntekijöitä, jotka toteavat haastattelussa, etteivät oikein uskalla ottaa asiaa puheeksi rasismileiman pelossa.
Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda
Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen brutaali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy
sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä
ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että
lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehokkaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide,
eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää
pois kaupungin vastuulta.
Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuuden vaatimalla tavalla, tulee
Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpidesuunnitelma, jota aloitteessa esitetään.
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Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitettyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa
on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita,
on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot
silpomisen estämiseksi."
26.08.2019 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2019 § 141
HEL 2019-003277 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu
Mari Rantasen ym. lasten sukuelinten silpomista ehkäisevän toimintasuunnitelman laatimista koskevasta valtuustoaloitteesta:
”Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaa ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja Suomessa voimassa olevat kansainväliset yleissopimukset. Lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla kaikilla lapsilla on oikeus
ruumiilliseen koskemattomuuteen ja suojeluun väkivallalta. Euroopan
neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) velvoittaa
erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.
3.6.2019 julkaistussa neuvottelutuloksessa hallitusohjelmaksi esitetään
kansallisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman laatimista
sekä resurssien turvaamista sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön.
Osana Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa on vuonna
2019 julkaistu kansallinen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen
(FGM) vastainen toimintaohjelma, joka sisältää kattavasti toimenpiteitä
silpomisen ehkäisemiseksi ja silpomisen läpikäyneiden auttamiseksi (liite 1). Toimintaohjelma on jatkoa vuosien 2012–2016 kansalliselle tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmalle. Myös
esimerkiksi Ruotsissa on laadittu vastaava silpomisen ehkäisyyn ja siihen liittyvän tietoisuuden lisäämiseen tähtäävä kansallinen toimintaohjelma. Lisäksi osassa kunnista on käytössä paikallisia ohjeita silpomiPostadress
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sepäilyihin puuttumiseksi ja toimintaohjelmia silpomisen ehkäisemiseksi pitkällä aikavälillä.
Lasten sukuelinten silpomisen (ympärileikkaus) yleisyydestä Suomessa
ei ole varmaa tietoa. Arvio silpomisen riskissä olevien tyttöjen määrästä
vaihtelee 645 ja 3 075 tytön välillä riippuen siitä, huomioidaanko kulttuurisen sopeutumisen vaikutukset riskiin vai lasketaanko riski yhtä suureksi kuin lähtömaassa asuessa (STM 2019). Toisen sukupolven maahanmuuttajatytöillä silpomisen riskin arvioidaan olevan hyvin pieni, koska sosiaalista painostusta silpomiseen ei ole. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn on lisätty lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville kysymys sukuelinten silpomisesta. Helsingissä neuvolassa ja
kouluterveydenhuollossa on tullut esiin muutamia tapauksia, joissa on
epäilty, että tytön ympärileikkausta suunnitellaan tai asiasta on kerrottu
vastaanotolla. Todennettuja tapauksia, joissa ympärileikkaus olisi tehty
Suomessa asumisen aikana, ei ole tullut ilmi.
Lainsäädännön merkitys sukuelinten silpomisen ehkäisyssä
Suomen lainsäädännön perusteella alaikäisen tytön ympärileikkaus on
aina rangaistava rikos myös silloin, kun ympärileikkaus tehdään ulkomailla Suomessa pysyvästi asuvalle tytölle. Myös törkeän henkeen tai
terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu on kriminalisoitu. Suomessa ympärileikkauksen rangaistavuus perustuu rikoslakiin, mutta esimerkiksi Ruotsissa tyttöjen ympärileikkaus on kielletty erillisellä lainsäädännöllä. Erillisen ympärileikkaukset kieltävän lain vaikutuksista
ympärileikkauksista annettujen rikostuomioiden määrään ei ole saatu
näyttöä.
Tämänhetkisen lain tulkinnan mukaan pojan ympärileikkaus on mahdollinen, jos molemmat huoltajat sekä lapsi antavat siihen suostumuksensa ja leikkauksen suorittaa laillistettu lääkäri asianmukaisissa
olosuhteissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeistuksen
poikien ei-lääketieteellisistä ympärileikkauksista, ja myös poikien ympärileikkauksia pyritään vähentämään Suomessa. Ohjeistuksen mukaan
toteutettujen ympärileikkausten vähentämiseen voidaan tällä hetkellä
vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluissa lähinnä puheeksiottamisella ja
keskustelulla vanhempien kanssa. Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus ei kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin.
Lastensuojelulain (2007/417) nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä sekä muilla viranomaisilla ja lasten kanssa työskentelevillä on
velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos epäillään lapsen turvallisuuden tai kasvuolosuhteiden vaarantumista. Samoilla henkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille silloin kun epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltarikosta, joka on vakavampi kuin lievä pahoinpitely. SosiPostadress
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aali- ja terveydenhuollon järjestäjä ja toteuttaja saa ilmoittaa poliisille
myös henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia varten tarvittavat tiedot (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812). Epäilyt
tyttöjen ympärileikkauksista kuuluvat aina lastensuojelulain mukaisen
ilmoitusvelvollisuuden piiriin ja poikien ympärileikkaukset silloin kun toimenpide on suoritettu lapsen tahdon vastaisesti tai muun henkilön kuin
laillistetun lääkärin toimesta.
Silpomisen ehkäisy ja siihen puuttuminen sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa
Sosiaali- ja terveystoimiala on mukana Ihmisoikeusliiton koordinoimassa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisessa verkostossa
(FGM-verkosto), johon kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, maahanmuuttoviraston, poliisihallituksen,
maahanmuuttopalveluiden ja järjestöjen edustajia. Maahanmuuttoyksikössä on tehty pitkään tiivistä yhteistyötä Ihmisoikeusliiton kanssa tyttöjen ja naisten silpomisen ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämillä järjestöavustuksilla tuetaan silpomisen vastaista työtä
sekä muuta järjestöjen toimintaa, jonka kautta voidaan tavoittaa silpomisriskissä olevia ja silpomisen uhreja.
Sosiaali- ja terveystoimialalla on käytössä yhteinen lapsen pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen ohje, jota noudatetaan kaikissa tilanteissa, joissa epäillään lapsen kaltoinkohtelua. Pahoinpitelyepäilyistä tehdään kaikissa palveluissa lastensuojeluilmoitus ja
ilmoitus poliisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Työntekijöillä on
mahdollisuus konsultoida toimialan lakimiehiä tai poliisia kaltoinkohteluun liittyvissä asioissa.
Sukuelinten silpomisen puheeksiottaminen on osa äitiysneuvolaprosessia. Kaikille odottaville äideille tehdään lähisuhdeväkivallan kartoitus, jossa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomaketta. Lisäksi selvitetään, onko asiakas ympärileikattu sekä otetaan tarpeen
mukaan puheeksi tyttöjen ympärileikkaus ja vanhempien mielipiteet siihen liittyen. Silpomisen puheeksiotto on keskeinen osa myös maahanmuuttoyksikössä tehtävää alkuvaiheen kotouttamistyötä. Kouluterveydenhuollossa oppilaiden huolenaiheita kartoitetaan kaikilla vuosiluokilla
ja terveystarkastuksiin sisältyy seksuaaliterveyteen liittyvää neuvontaa
lapsen tai nuoren kehitysvaihetta vastaavasti. Lasten ja nuorten lääkäripalveluissa sekä kouluterveydenhuollossa on käytössä yhteinen ohje
(liite 2) tytön ympärileikkausepäilyn selvittämiseen. Ohje sisältää toimintaohjeet tilanteisiin, joissa epäillään ympärileikkauksen toteuttamista ulkomailla. Puheeksiottamisen ja silpomisen ehkäisyn tukena hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen materiaaleja.
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Lastensuojelussa silpomisepäilyt selvitetään kuten muut lapsiin kohdistuvat väkivaltaepäilyt. Kiireellisen lastensuojelun tarve arvioidaan
välittömästi ja tarvittaessa ryhdytään lastensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin. Lastensuojelussa tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa ja arvioidaan tarvittaessa lapsen edun näkökulmaan
perustuen tutkintapyynnön tekeminen poliisille myös muista kuin lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista rikosepäilyistä.
Tyttöjen ja naisten silpomisen ehkäisyyn liittyvän koulutuksen järjestäminen on kirjattu toimenpiteeksi vuosien 2017–2021 Helsingin kotouttamisohjelmaan. Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa on järjestetty
koulutuksia aiheeseen liittyen, minkä lisäksi on hyödynnetty muiden toimijoiden toteuttamia verkkokoulutuksia.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että erilliselle kaupunkitasoiselle
lasten sukuelinten silpomista ehkäisevälle toimintasuunnitelmalle ei ole
tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo käytössä kansallisen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ehkäisyn toimintaohjelman mukaisia toimintamalleja. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä kansallisen toimintaohjelman toimeenpanon sekä eri toimijoiden välisen
yhteistyön vahvistamista silpomisen ehkäisemiseksi. Samoilla toimenpiteillä voidaan ehkäistä ja vähentää myös poikien sukuelinten silpomista.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Tyttöjen sukuelinten silpominen aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Myös poikien sukuelinten silpominen loukkaa
lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Silpomisen ehkäisyn kannalta keskeistä on asian varhainen puheeksiottaminen kulttuurisensitiivisellä tavalla. Puheeksiottamisen on tärkeää sisältyä lasten ja
perheiden kanssa tehtävään työhön samoin kuin muun lähisuhdeväkivallan kartoittamisen ja ehkäisyn. Silpomisen ehkäisemiseksi tulee tukea myös niitä tyttöjä ja naisia, joille ympärileikkaus on tehty ennen
Suomeen tuloa."
Käsittely
18.06.2019 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:
Palautusehdotus:
Jäsen Mari Rantanen: Palautetaan valmisteluun seuraavin perustein:
Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäilyjen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella riPostadress
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kosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että
aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muutama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva ympärileikkausepäily. Tehdyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan saatu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvityksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta
2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkintaan.
Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja
jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ulkomailla. Seura-lehden artikkelissa toukokuussa 2019 on haastateltu
lastensuojelun työntekijöitä, jotka toteavat haastattelussa, etteivät oikein uskalla ottaa asiaa puheeksi rasismileiman pelossa.
Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda
Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen brutaali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy
sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä
ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että
lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehokkaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide,
eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää
pois kaupungin vastuulta. Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuuden vaatimalla tavalla, tulee Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpidesuunnitelma, jota aloitteessa esitetään.
Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitettyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa
on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita,
on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot
silpomisen estämiseksi."
Jäsen Mari Rantasen palautusehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Jäsen Mari Rantanen jätti lausunnosta seuraavan eriävän mielipiteen:
Poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan poliisille ilmoitettujen epäilyjen tyttöjen ympärileikkausten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella rikosilmoitustiedon läpikäynnillä. Läpikäynnin yhteydessä todettiin, että
aikavälillä tammikuu 2013 - toukokuu 2019 on vuosittain kirjattu muutama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva ympärileikkausepäily. Tehdyissä tutkinnoissa epäilyille ei ilmoitusten mukaan ole kuitenkaan saaPostadress
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tu vahvistusta tai syytä epäillä kynnys ei ole ylittynyt. Tehdyssä selvityksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta
2018, joka on edennyt Lounais-Suomen poliisilaitokselta syyteharkintaan.
Fenix Helsinki teki vuonna 2017 selvityksen tyttölasten silpomisesta ja
jo tuolloin oli näyttöä Suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ulkomailla. Seura-lehden artikkelissa toukokuussa 2019 on haastateltu
lastensuojelun työntekijöitä, jotka toteavat haastattelussa, etteivät oikein uskalla ottaa asiaa puheeksi rasismileiman pelossa.
Edellä esitetyin perustein vaikuttaa siltä, että lasten silpominen ei johda
Suomessa riittävästi rikosoikeudelliseen prosessiin vaan kyseinen brutaali rikollisuus jää piiloon tai ilmoittamatta. Näin ollen on perusteltu syy
sille, että asian osalta tulee ryhtyä toimiin. Erityisesti Helsingin on syytä
ottaa lasten silpominen vakavasti ja tehostaa toimintaansa siten, että
lasten silpomisen ennaltaehkäisy ja jo tapahtuneet teot saadaan tehokkaasti rikosprosessiin. Järjestöjen tukeminen ei ole riittävä toimenpide
eikä näin vakavaa lasten koskemattomuutta rikkovaa asiaa voi siirtää
pois kaupungin vastuulta. Voidakseen panostaa asiaan sen vakavuuden vaatimalla tavalla, tulee Helsingin luoda oma ohjelma ja toimenpidesuunnitelma, jota aloitteessa esitetään.
Myös THL:n toimintaohjelman kirjaus sivulla 72 tukee aloitteessa esitettyä toimintaohjelman laatimista: "johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa
on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita,
on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot
silpomisen estämiseksi."
04.06.2019 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222
kaisa.pasanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 173
HEL 2019-003277 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Tyttöjen ympärileikkaus eli silpominen on aiheena ajankohtainen ja
myös Helsingissä koulua käyvät tytöt voivat joutua tällaisen väkivallan
kohteeksi. Todennäköisyys, että tytöt joutuvat ympärileikkausten kohteeksi tulee ottaa huomioon kaikkien niiden maahanmuuttajaryhmien
kohdalla, joiden lähtömaissa tapaa on harjoitettu. Ympärileikkaus on
naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, joka loukkaa useita ihmisoikeussopimuksia ja on Suomen rikoslain mukaan rangaistava kaikissa muodoissaan. Koulun työntekijöillä on vastuu ilmoittaa lapseen kohdistuvasta väkivallasta tai sen uhasta lastensuojelulle.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos,
joka on koonnut varsin kattavasti tietoa ja toimintaohjeet tyttöjen sukuelinten silpomisen ja pokien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja viranomaisten toimintaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei pidetä tarpeellisena erillisen toimintasuunnitelman laatimista. Sen sijaan on tärkeää, että THL:n valtakunnallista ohjeistusta hyödynnetään osana seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn liittyviä toimintasuunnitelmia.
THL:n Lastensuojelun käsikirjan tyttöjen ympärileikkauksia käsittelevä
osuus löytyy osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/pahoinpitely-ja-seksuaalinen-hyvaksikaytto/tyttojen-ymparileikkaus.
Muita keskeisiä aihetta käsitteleviä asiakirjoja ovat mm. Valtioneuvoston tuore julkaisu: Toimintaohjelma, Tyttöjen ja naisten sukuelinten
silpomisen (FGM) estäminen (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161355/J_01_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_silpominen_V.pdf) ja Ihmisoikeusliiton julkaisu: Tyttöjen ja naisten
ympärileikkaus Suomessa, Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstölle (https://ihmisoikeusliitto.fi/julkaisu-tyttojen-ja-naisten-ymparileikkaus-suomessa-suositus-sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilostolle-iol-2011/).
Ympärileikkaus on monimuotoinen ja sensitiivinen asia, jonka käsittelyssä 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 tyttöjen ympärileikkaus on Suomessa kielletty ja millaisia haittavaikutuksia
sillä voi olla. Perheitä on syytä valistaa myös siitä, että lastensuojelulaissa on säädetty lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, ja että sellainen voi tulla kyseeseen myös tyttöjen ympärileikkausta koskevissa tilanteissa.
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Koulun henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus silpomisepäilyistä lastensuojeluun ja poliisille. THL toteaa Lastensuojelun käsikirjassaan, että mikäli herää epäily tytön ympärileikkauksen suunnittelusta, täyttyy
lastensuojelulaki 25 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun.
Lastensuojeluilmoitus tehdään myös, mikäli havaitaan tai epäillään, että ympärileikkaus on jo tehty. Lastensuojelulaki 25 § 3 momentti edellyttää, että törkeästä pahoinpitelystä, jota tytön ympärileikkaus on, ilmoitetaan myös poliisille.
Koulun rooli on kasvattaa lapsia ja nuoria seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 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 mahdollisuuden tulla keskustelemaan oppilashuollon työntekijän kanssa myös
silloin, kun vanhemmat vastustavat tapaamista.
Helsingin kaupungin oppilashuollon henkilöstöä koulutetaan huomaamaan tyttöjen ympärileikkaukset ja siihen, että he puuttuvat havaitsemiinsa asioihin. Esimerkiksi psykologit ja kuraattorit saivat asiaan liittyvän
koulutuksen Ihmisoikeusliiton asiantuntijalta tammikuussa 2018.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että koulun
henkilökuntaa koulutetaan edelleen ympärileikkauksiin liittyvissä asioista. Tärkeää on myös avoin keskustelu ammattilaisten kesken. Erityisesti 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 toimintasuunnitelman sijaan valtioneuvoston toimenpideohjelman sekä THL:n ohjeistuksen mukainen ennaltaehkäisevä ja muu aktiivinen toiminta vastaa tehokkaimmin tyttöjen ympärileikkauksiin puuttumiseen peruskouluissa. Tätä tukeva tiedottaminen, koulutus ja yhteistyö eri toimialojen sisällä ja välillä sekä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa on tärkeää ympärileikkausten ehkäisemiseksi. Tiedotusta tehostaakseen kaupunki voi
nimetä koordinoivan tahon, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimesta.
Käsittely
28.05.2019 Ehdotuksen mukaan
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, luottamusPostadress
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henkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot 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, luottamushenkilöt ja poliittiset päättäjät varmistavat, että kunnissa ja alueilla, joissa on runsaasti perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asukkaita, on laadittu kunta- ja aluekohtaiset toimintamallit ja yhteistyöverkostot tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi.
Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Vesa Korkkula, 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
Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212
leeni.siikaniemi(a)edu.hel.fi
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