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Taustatietoa silpomisesta 
 

1. Silpomisen määritelmä 

WHO:n mukaan naisten sukuelinten silpominen tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joihin liittyy tyttöjen ja 

naisten ulkoisten sukupuolielinten poistaminen osittain tai kokonaan tai sukupuolielinten 

vahingoittaminen muulla tavoin ilman lääketieteellistä syytä.  

 

2. Silpominen on ihmisoikeusloukkaus ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa 

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset kieltävät yksiselitteisesti tyttöjen sukuelinten silpomisen. 

Esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapsen oikeuden parhaaseen mahdolliseen terveyteen, 

sairaanhoitoon ja kuntoutukseen sekä suojelee lapsia erityisesti haitallisilta käytännöiltä. Sopimuksen 

mukaan valtioiden tulee toimia poistaakseen perinteiset käytännöt, jotka ovat haitallisia lapsen 

terveydelle. Sopimus tukee tyttöjen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen ja turvaan väkivallalta. 

 

3. Yli 3 miljoonaa tyttöä ja naista silvotaan joka vuosi 

Maailmassa elää tällä hetkellä yli 130 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista. On arvioitu, että yli kolme 

miljoonaa tyttöä silvotaan edelleen vuosittain.1 Silpomista tapahtuu erityisesti 29 maassa Afrikassa ja 

Lähi-idässä. Silpomista esiintyy myös muissa maissa, esimerkiksi maahanmuuttajaväestön keskuudessa 

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. 

 

4. Silpomisella on vakavia haittavaikutuksia 

Silpominen tarkoittaa tytöille usein koulunkäynnin loppumista ja avioliittoa nuorena. Silpominen saattaa 

aiheuttaa voimakasta kipua, verenvuotoa, erilaisia tulehduksia, erilaisia virtsaongelmia, voimakkaita 

kuukautis- ja yhdyntäkipuja sekä ongelmia synnytyksessä.  

 

5. Sosiaalinen paine ylläpitää silpomista 

Yhteisöissä, joissa suurin osa naisista on silvottu, sosiaalinen paine silpomiskäytännön jatkamiselle on 

voimakas ja silpominen on sosiaalinen normi. Yhteisö saattaa syrjiä perheitä, joiden tytärtä ei silvota. 

Naimisiinmenon edellytyksenä voidaan pitää silpomista.  

 

6. Mikään uskonto ei vaadi silpomista 

Mikään uskonto ei vaadi silpomista, vaikka uskontojen harjoittajat saattavatkin perustella sitä 

virheellisesti uskonnon vaatimuksilla. Käytäntöä ovat harjoittaneet monien eri uskontojen edustajat 

(kristityt, muslimit, juutalaiset, animistit).  

 

7. Silpomisen vastainen työ tuottaa tulosta 

Silpomisen vastaisella työllä on jo saatu hyviä tuloksia aikaan. Esimerkiksi Keniassa aikuiset 45–49-

vuotiaat naiset ovat silvottuja kolme kertaa todennäköisemmin kuin 15–19-vuotiaat nuoret naiset.2 

Silpomisen ehkäisyssä tarvitaan sekä lakeja että asenteisiin vaikuttamista. Suomen World Visionin työssä 

Keniassa parhaita tuloksia on syntynyt kouluttamalla yhteisöjä ja esittelemällä yhteisöille silpomiselle 

vaihtoehtoisia väkivallattomia aikuistumisriittejä. World Vision on myös kouluttanut perinteisiä silpojia 

uusiin ammatteihin. Poikien, miesten, uskonnollisten johtajien ja kyläpäälliköiden osallistaminen 

silpomisen vastaiseen työhön on ollut tärkeää. 

 

                                                
1 Unicef:Female Genital Mutilation/Cutting: What might the future hold? 
http://www.data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/FGM-C-Brochure-7_15-Final-LR_167.pdf, 2014.   
2 Unicef: Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change, 2013, 
http://www.childinfo.org/files/FGCM_Lo_res.pdf 
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