Minä,
naiseuteni
ja parisuhde
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(FGM)

Tämä

opas

kokeneelle

on

suunnattu

naiselle

ja

sukuelinten
hänen

ympärileikkauksen

kumppanilleen.

Myös

ammattilaiset voivat hyödyntää opasta puheeksi ottamisen
välineenä.

Tässä

oppaassa

kerrotaan

ympärileikkauksesta.
terveyshaittoja.

Ympärileikkaus

Opas

naisten
voi

kertoo

sukuelinten

aiheuttaa

paljon

ympärileikkauksen

vaikutuksesta raskauteen, synnytykseen, parisuhteeseen ja
seksuaalisuuteen.

Opas

konkretisoi

ympärileikkauksen

hoitopolkua ja avun tarjoajia.

Opas

on

tehty

yhteistyökumppanina

osana
on

opinnäytetyötämme,
Tietoiseksi-hanke.

jonka

Tietoiseksi-

hankkeen taustaorganisaatiot ovat Oulun Ensi- ja turvakoti
ry sekä Vuolle Setlementti.
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Aluksi
Naisten sukuelinten ympärileikkauksessa ulkoisia sukuelimiä
vahingoitetaan

jollakin

tavalla.

Ympärileikkaukseen

ei

ole

lääketieteellistä syytä. (1, 2)

Ympärileikkausta

tehdään

taloudellisista

ja

pelko

yhteisön

joutua

puhtauden

kulttuurisista,
syistä.

hylkäämäksi,

sosiaalisista,

Suurimmat
tytön

syyt

ovat

valmistaminen

neitsyenä avioliittoon ja uskollisen avioliiton turvaaminen. (3,
4)

Ympärileikkaus

on

yleistynyt

Suomessa

maahanmuuton

myötä. Suomessa on arviolta 10 000 ympärileikkauksen läpi
käynyttä

tyttöä

ja

naista.

Suomessa

virallinen

termi

ympärileikkaukselle on sukuelinten silpominen. (5, 26)

Naisten ympärileikkauksen tekeminen, siinä avustaminen ja
sen järjestäminen on Suomessa laitonta. Myös reinfibulaatio
eli häpyhuulten uudelleen yhteen ompeleminen on Suomessa
rikos. (6, 7, 22)

Tyttöjen ja naisten sukuelinten ympärileikkaus voi aiheuttaa
paljon terveyshaittoja.

Terveyshaitat:
Välittömät haitat
Kipu
Kuume
Verenvuoto
Vaikeudet virtsaamisessa
Sukuelinten turvotus tai vaurioituminen
Infektiot
Haavan pitkäaikainen paraneminen
Anemia
Sokki
Verenpaineen lasku
Luun murtumat ja jäsenten sijoiltaan meno
Pelko
Stressi
Painajaisunet
Kuolema
(6, 10, 11)

Pitkäaikaiset haitat

Kuukautisiin, virtsaamiseen
ja yhdyntään liittyvä kipu,
pysyvä kipu
Kuukautisveren
pakkautuminen emättimeen
Virtsaamisvaivat
Infektiot, märkäkertymät
Sukuelinten kudosten
joustamattomuus,
hermokasvaimet,
arpikasvannaiset
Painajaisunet, unettomuus
Ahdistuneisuus, masennus,
syömishäiriöt, posttraumaattinen
stressireaktio, psykoosi
Häiriöt oppimisessa ja
tiedon käsittelyssä
(6, 10, 11)

Vaikutus
seksuaalisuuteen
Nainen
negatiivinen kehonkuva ja itsetunto-ongelmat
vähentynyt seksuaalinen nautinto ja haluttomuus
yhdyntävaikeudet: kipu, ahdas emättimen aukko,
emättimen kuivuus, yhdyntäpelko
uskomus, että miehen nautinto olisi tärkeämpää
hedelmättömyys ja sen vaikutus seksuaaliseen minäkuvaan
(4, 9, 11, 15, 23, 24,

Naisen yhdyntävaikeudet ja
seksuaalinen haluttomuus voivat olla
myös kumppanin kokemia ongelmia. (17)

Kumppani voi varoa naisen
vahingoittamista ja kipua. Kumppani ei
voi silloin antautua omalle
nautinnolleen. (17)

Parisuhde
Seksuaalisuuteen liittyvät vaikeudet voivat aiheuttaa
turhautumista, stressiä, surua ja vihaa. (4)

Tärkeää on

Avoin keskustelu
Ajatusten ääneen sanominen
Toisen tukeminen
Toisen huomiointi

"Miltä sinusta tuntuu, kun.."

"Koen, että.."

"Olen tukenasi ja haluan
olla sinulle avuksi."

"Mitä voin tehdä
auttaakseni sinua?"

Mitä voit itse
tehdä?
Seksuaalisen haluttomuuden aktivointi
- fantasiat, tunteet ja aistit avuksi
- klitoriksen stimulointi sormilla tai vibraattorin avulla
(14, 15)

Huulet, kurkku, rinnat ja reidet voivat olla
erityisen herkkiä, jos klitoriksen kärki on
poistettu. Niiden hyväily ja suutelu voivat
tuntua erityisen mukavalta.
(14, 15) 

Pariskuntana voitte saavuttaa
tyydyttävän ja nautinnollisen
seksielämän ympärileikkauksesta
huolimatta. (4)

Ympärileikkaus ei aina tarkoita ongelmia
seksielämässä. (21)

Pariskuntana voitte saada apua
mahdollisiin ongelmiin.

Apua antavat parisuhdeterapia,
seksuaaliterapia, psykologi ja
vertaistukiryhmät. (21)

Raskaus
Kun

suunnittelet

raskautta

tai

olet

raskaana,

keskustele

siitä hoitajan kanssa neuvolassa. Tämä on tärkeää, jotta
hoitaja

voi

huomioida

ympärileikkauksen

raskauden

seurannassa ja synnytyksessä. (21)

Raskaus ja synnytys sujuvat usein hyvin. Ympärileikkauksen
aiheuttamat anatomiset muutokset voivat vaikeuttaa sikiön
voinnin seurantaa ja lisätä komplikaatioiden riskiä. (4, 6)

Äitiysneuvolassa
hoitaja kysyy raskaana
olevilta
maahanmuuttajaäideiltä
ympärileikkauksesta.
Tämä on merkitty myös
neuvolakorttiin. (13)

Synnytykseen
liittyvät haasteet
Synnytys voi myös

pitkittynyt
ponnistusvaihe

aiheuttaa pelkoa ja

episiotomia

tuoda mieleen muistoja

repeämät

silpomistilanteesta. (4)

tarpeettomat sektiot
synnytyksen
jälkeinen
verenvuoto
tulehdukset
sikiön ja
vastasyntyneen
lapsen kuolema
(4, 8, 10)

Terveydenhuollon ammattilaisten on hyvä
tietää äidin ympärileikkauksesta
mahdollisimman aikaisin.

Mistä apua?
Terveyskeskus
Äitiys- ja lastenneuvola
Kouluterveydenhuolto
Sairaala
Vastaanottokeskukset
Järjestöt ja yhdistykset,
esimerkiksi Ensi- ja Turvakoti ja Fenix Helsinki
Tyttöjen talo
(12)

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tukenasi ja
tarjoavat sinulle apua ja neuvoa.

Avausleikkaus
Avausleikkaus

on

Yhteenommellut

tapa

hoitaa

häpyhuulet

ympärileikkauksen

on

hyvä

avata.

haittoja.

Avausleikkaus

pyritään tekemään ennen raskautta tai raskauden aikana. (4,
17)

Pääset

avausleikkaukseen,

avausleikkauksesta
esimerkiksi

äitiys-

vastaanotolla

tai

hoitajan
tai

jos
kanssa.

haluat.
Hoitajia

lastenneuvolassa,

sairaalassa.

Keskustele
voit

kohdata

terveyskeskuksen

Avausleikkaukseen

pääset

lääkärin lähetteellä. (21)

Avausleikkauksen

tekee

lääkäri

äitiys-

ja

gynekologian

poliklinikalla. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa eli
lääkäri

laittaa

puudutusaineen

vain

leikkausalueelle.

Poliklinikalla lääkäri keskustelee kanssasi avausleikkauksesta.
Hän

tekee

sinulle

gynekologisen

tutkimuksen

ennen

avausleikkausta. (21, 25)

Avausleikkauksessa lääkäri avaa vulvan, paljastaa emättimen
aukon ja muotoilee isot häpyhuulet. Avausleikkauksen jälkeen
emätin jää avoimeksi. Avausleikkauksen jälkeen vulva näyttää
samalta kuin ennen ympärileikkausta. (16)

Avausleikkauksen
jälkeen
Avausleikkauksen
kahden

viikon

lämpimällä

jälkeen

aikana

vedellä,

saat

kipulääkettä.

huuhtele

kuivaa

(21)

leikkausaluetta

varovasti

ja

voitele

Seuraavan
joka

päivä

tarvittaessa

pehmentävällä öljyllä. (17, 18, 4)

Vulvan alue voi tuntua ja näyttää erilaiselta kuin aikaisemmin.
Voit

keskustella

hoitajan

kanssa

leikkauksen

aiheuttamista

tunteista ja ajatuksista. Pääset tapaamaan seksuaalineuvojan,
seksuaaliterapeutin, psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan,
jos haluat. (21)

Voit aloittaa yhdynnät kun haavat ovat parantuneet. Haavojen
paraneminen kestää noin kaksi viikkoa. (17, 18)

Jos ympärileikkauksen aiheuttama kipu jatkuu avausleikkauksen
jälkeen,

lääkäri

Korjausleikkauksen

voi

tehdä

tavoitteena

normaali toiminta. (19, 20)

sinulle
on

korjausleikkauksen.

palauttaa

sukuelinten

Ympärileikkauksesta on aina lupa puhua.
Ammattilaiset haluavat auttaa sinua.
(4, 13, 20)

Keskustelun apuna voi olla tulkki. Voit valita
naispuolisen tulkin, jos haluat.
(21)

Ammattilaisilla on vaitiolovelvollisuus.
Sinun kanssasi käytävät keskustelut
ovat yksityisiä.
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