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Tyttöjen sukuelinten silpomisen estäminen 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Mitä silpominen tarkoittaa?
Tyttöjen sukuelinten silpomisella (Female Genital Mutilation, FGM, ympärileikkaus) tarkoitetaan tytön sukuelinten vahingoittamista 
ilman lääketieteellistä syytä. Silpomisperinteen taustalla vaikuttavat syyt vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurista toiseen. Erilaiset 
sosiaaliset ja kulttuuriset syyt ylläpitävät perinnettä. Mikään uskonto ei perusopetuksissaan vaadi tytön sukuelinten silpomista. Asia on 
ajankohtainen myös Suomessa kansainvälisen muuttoliikkeen vuoksi. Yleisin silpomisikä on 0–15 vuotta.  

Mitä haittoja silpominen aiheuttaa? 
Sukuelinten silpominen aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja riippuen tekijästä, tekotavasta, toimenpiteen laajuudesta ja vallitsevista 
olosuhteista. Toimenpiteestä tytölle aiheutuva kipu ja verenvuoto voivat johtaa hengenvaaraan. Silpomisesta voi seurata tulehduksia, 
virtsaamisvaikeuksia, kuukautiskipuja, psyykkistä oireilua ja ongelmia seksin, raskauden ja synnytyksen yhteydessä. 

Silpominen on Suomessa rikos
Silpominen on Suomessa rikoslain mukaan rangaistava teko ja siitä voidaan tuomita 1–10 vuodeksi vankeuteen. Silpominen tai sen uhka on 
ilmoitettava poliisille ja lastensuojeluun. Suomessa asuvan tytön vieminen ulkomaille silvottavaksi on laitonta. Myös aiemmin tapahtuneesta 
(alle 20 vuotta) silpomisesta voidaan saattaa tekijä vastuuseen. Ilmoitusvelvollisuus ylittää muussa lainsäädännössä ammattilaisille säädetyn 
salassapidon ja koskee sekä silpomisen uhkaa että jo aiemmin Suomessa asuessa tapahtunutta silpomista.
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Otsikko 1 tummanturkoosi – lorem 
ipsum dolor sit amet consecte adipiscin

Kirjoita hankkeen täsmennys 
tähän  

9–12 pt

verkko-osoite.fi

MITÄ? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid 
quidit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum exp-
liquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut 
aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturita-
quia nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quodi-
tiumsus.asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem 
alia dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero 
quatinus in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

MITEN? Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit amet 
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat 
velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum 
aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia. Kuntotat velique accuptis 
sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.
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Huomioi toimintarajoitteiset lapset  
ja nuoret hyvinvointikertomuksessa

vammaisfoorumi.fi

MITÄ? Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret huomioitava palveluissa 
Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret ovat haavoittuva ryhmä, joka on huomioitava  
hyvinvointikertomuksessa. Osalle heistä kasautuu monia hyvinvointia ja kasvuympäristön 
 turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Siksi palvelut on kohdennettava tarkasti. 

Hyvinvoivasta nuoresta kasvaa tutkimusten mukaan hyvinvoiva aikuinen. Inhimillistä ja 
 yhteiskunnallista tappiota voidaan minimoida, kun ehkäistään toimintarajoitteisten lasten  
ja nuorten syrjäytymistä jo varhaisessa vaiheessa. 

Vakavasti toimintarajoitteisia nuoria on paljon: Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneista  nuorista 
noin 14 prosenttia ilmoitti, että hänellä on vähintään yksi vakava toimintarajoite.  Todennäköisesti 
osuus on vieläkin suurempi, sillä tarkastelussa ei ollut mukana selkolomakkeisiin vastanneita 
 nuoria. Vakava toimintarajoite tarkoittaa, että ei pysty tai on paljon vaikeuksia  näkemisessä, 
 kuulemisessa, kävelemisessä, muistamisessa, oppimisessa tai keskittymisessä.

MIKSI? Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret muita haavoittuvampia
Suomen ratifioimat kansainväliset lapsen oikeuksia (LOS) ja vammaisten henkilöiden oikeuksia 
(CRPD) koskevat yleissopimukset velvoittavat varmistamaan lasten ja nuorten sekä vammaisten 
oikeuksien toteutumisen yhdenvertaisesti sekä edistämään heidän mahdollisuuksiaan osalli-
suuteen ja palveluihin. YK:n ihmisoikeussopimukset velvoittavat huomioimaan erityisesti hei-
dät, jotka ovat haavoittuvaisia useamman kuin yhden ominaisuuden perusteella: esimerkiksi 
 vammainen ja lapsi.

Vammaisten lasten ja nuorten kokemasta syrjinnästä ja epäkohdista tarvitaan tutkimustietoa 
ja tilastoja, jotta kokemukset tulisivat näkyviksi ja niihin voitaisiin puuttua. THL:n kouluterveys-
kyselyn löydöksissä näkyy hälyttävästi toimintarajoitteisten nuorten haavoittuvuus. Heidän 
 tilanteensa on monen indikaattorin osalta huonompi kuin muilla nuorilla. Siksi heidän moni-
perusteinen haavoittuvuutensa sekä tuki- ja palvelutarve on huomioitava läpileikkaavasti  
myös hyvinvointikertomuksissa.

MITEN? Huomioi keskeiset kysymykset hyvinvointikertomuksessa 
Toimintarajoitteisiin lapsiin ja nuoriin on kiinnitettävä huomioita erityisesti seuraavan sivun 
kuviossa listattujen hyvinvointikertomuksen minimitietosisältökysymysten kohdalla. Niiden 
osalta kuntakohtaisen tilanteen voi poimia THL:n kouluterveyskyselyn vastauksista. Ne auttavat 
kuvaamaan hyvinvointikertomukseen  toimintarajoitteisten nuorten tilanteen kunnassa sekä 
määrittelemään palvelutarpeen ja  toimenpiteet.
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Otsikko 1 tummanvihreä – lorem ipsum 
dolor sit amet consectetuer adipiscin
MITÄ? Otsikko 2 tummanvihreä 125 % – lorem ipsum dolor sit amet 

Leipäteksti lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid 
quidit utem alia dolor restionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum exp-
liquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut 
aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturita-
quia nonsequ istissum, quo velitia quae nobit que esenihillis et exerum rehendis sitat molut anti quodi-
tiumsus.asdöflkasdfkjlksajd ljsad fasdfk.

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem 
alia dolor restionsequi qui ducitiatiia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel 
maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero 
quatinus in consequuntet faccupta.

MIKSI? Otsikko 2 tummanvihreä 125 % – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

MITEN? Otsikko 2 tummanvihreä 125 % – lorem ipsum dolor sit amet 
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat 
velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum 
aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia. Kuntotat velique accuptis 
sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Teate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta 
tionsedis evenimus et res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus 
in consequuntet faccupta.

Sijoita hankkeen pääkuva tähän laatikkoon 
[PAKOLLINEN]

Sijoita hankkeen mahdollinen  
lisäkuva tähän tai säilytä 

tapettipinta.

80 merkkiä

Normaali 2650 merkkiä
Seniori  2250 merkkiä

Max 120 merkkiä 
+ verkko-osoite

http://thl.fi/silpominen


Lisätietoja
thl.fi/silpominen

Verkkokoulut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille: 
verkkokoulut.thl.fi

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu sisältää osion  
silpomisen estämisestä ja aiheen puheeksi ottamisesta.

Luo luottamusta, puutu väkivaltaan -verkkokoulusta apua  
väkivaltaan puuttumiseksi.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toi-
mintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:1. 

Yhteystiedot
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Luo luottamusta, 
keskustele.

Kuuntele ja tue.

Tee ilmoitus.

Ohjaa, seuraa, kirjaa.

Ota silpominen puheeksi 
Terveystarkastukset ovat luonteva mahdollisuus keskustella oppilaan ja opiskelijan 
kanssa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista ja ottaa esille myös tyttöjen sukuelinten 
silpomisen estäminen. Silpomisperinteestä avoimesti kysyminen on tärkeää ehkäisevää 
työtä.

Puhu silpomisesta ikätasoisesti tyttöjen ja mahdollisuuksien mukaan vanhempien 
kanssa, jotka ovat lähtöisin silpomista harjoittavilta alueilta.

Pyri luomaan luottamuksellinen suhde tyttöön ennen asian kysymistä. Silpomisesta ei 
tavallisesti puhuta perheissä, joten asia voi olla keskusteluaiheena uusi. Ota asia esille 
myös terveystiedon tunnilla ja muissa sopivissa tilanteissa, esimerkiksi murrosikää käsi-
teltäessä. Jaa tietoa asiasta koulun muulle henkilökunnalle. 

Toiminta eri tilanteissa
Jos herää epäily siitä, että tytön sukuelimet on silvottu tai silpomista suunnitellaan, on 
tärkeä toimia.

•  Keskustele vanhempien kanssa, jos koet voivasi tehdä sen tytön turvallisuutta  
vaarantamatta. 

•  Vaikka huoli väistyy, sovi kuitenkin seurantatapaaminen. 

• Jos huoli ei väisty, ilmoita asiasta lastensuojeluun ja poliisille.

•  Jos tyttö on välittömässä vaarassa, ota yhteys suoraan poliisiin. 

Jos tyttö kertoo tulevasta lomamatkasta riskimaihin, pyri selvittämään matkan tarkoitus 
ja tytön riski tulla silvotuksi. Käytä apunasi uhanarviointikaavaketta 
Arviointilomake silpomisuhan selvittämiseen (pdf, 551kt)

Jos tyttö on läpikäynyt silpomisen kysy fyysisistä vaivoista ja psyykkisestä oireilusta.  
Tarjoa hänelle tarvittavaa hoitoa ja tukea. Ohjaa tyttö tarvittaessa erikoissairaanhoitoon 
sukuelinten tutkimusta ja mahdollisesti tarvittavaa jatkohoitoa varten.  

Huomioi aina myös tytön sisarusten riski joutua läpikäymään sukuelinten silpominen.

Konsultoi tarvittaessa kollegaa, erikoissairaanhoitoa, lastensuojelua ja poliisia. 

Kirjaa huolellisesti käyty keskustelu sekä tieto silpomisen uhasta tai läpikäymisestä tai 
sen epäilystä. Kirjaa myös jatkotoimet sekä huoltajien ja eri tahojen kanssa tehty yhteis-
työ yksityiskohtaisesti.

Esimerkkejä keskustelun 
aloittamiseksi:
• Tiedätkö, mitä tyttöjen ympäri-

leikkauksella tarkoitetaan?

• Mitä perheesi ajattelee tästä 
asiasta?

• Mitä itse ajattelet asiasta?

• Tiedätkö onko sinulle tehty 
ympärileikkaus? Milloin se on 
tehty?

• Onko sinulla virtsaamisvaivoja 
tai kipuja kuukautisten aikana?

• Tiedätkö, että tytön ympäri-
leikkaus on kielletty Suomessa? 
(vanhemmilta)

Lisätietoja
Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnise-
qui qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusape-
rum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliquia 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän 
nostoteksti tai 
poista tekstikenttä 
lorem ipsum 
dolor sit amet 
consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat 
velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et 
evendaero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum 
aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturita-
quia nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 tummanturkoosi – lorem ipsum dolor sit
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cupta-
turibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Yhteystiedot
info@vammaisfoorumi.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Selvitä 
toiminta-
rajoitteisten 
nuorten tilanne 
ainakin näiden 
kysymysten 
osalta

• Ei ole päässyt koulutervey-
denhoitajalle tai koulu-
kuraattorille lukuvuoden 
aikana yrittämisestä 
huolimatta

• Oppilaitoksen fyysiset työ-
olot häirinneet opiskelua

• Terveystarkastus toteu-
tuu lapsella tai nuorella 
 laadukkaasti

• Ylipaino

• Ei syö koululounasta  viitenä 
päivänä viikossa

• Vähintään tunnin  
päivässä liikkuvat

• Käyttää päivittäin jotain 
tupakkatuotetta tai 
 sähkösavuketta

• Huolta herättävää 
 päihteiden tai tupakka- ja 
nikotiinituotteiden käyttöä 
tai rahapelaamista

• Kokee terveydentilansa kes-
kinkertaiseksi tai huonoksi

• Kohtalainen tai vaikea 
ahdistuneisuus

• Keskusteluvaikeuksia 
 vanhempien kanssa

• Tuntee itsensä usein 
 yksinäiseksi

• Tyytyväinen elämäänsä 
tällä hetkellä

• Tuntee itsensä osalliseksi

• Kokenut vanhempien 
fyysistä väkivaltaa vuoden 
aikana

• Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa

Syventävää tietoa 
Kouluterveyskyselystä nousi esille huolestuttavia  
tuloksia toimintarajoitteisista nuorista: 
• He ovat muita harvemmin tyytyväisiä elämäänsä, heillä on vähemmän osallisuuden kokemuksia  

ja he tuntevat useammin yksinäisyyttä.

• Muihin nuoriin verrattuna nelinkertainen todennäköisyys kokea terveydentilansa keskinkertaiseksi  
tai huonoksi. 

• Muihin verrattuna kuusinkertainen todennäköisyys kokea kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

• Pitävät koulunkäynnistä muita vähemmän ja muihin verrattuna lähes kuusinkertainen todennäköi-
syys kärsiä koulu-uupumuksesta.

• Toimintarajoitteisilla nuorilla oli muihin nuoriin verrattuna kolminkertainen todennäköisyys kokea, 
että he eivät ole tärkeä osa luokkayhteisöä.

• Kokevat kaksinkertaisella todennäköisyydellä fyysistä uhkaa sekä kolminkertaisella 
 todennäköisyydellä syrjivää kiusaamista tai seksuaalista väkivaltaa. 

Onko kuntanne palveluissa huomioitu poikkihallinnollisesti  
toimintarajoitteiset lapset ja nuoret:
• Esteettömyyden ja saavu-

tettavuuden suunnittelussa 
ja toteutuksessa lasten ja 
nuorten elinympäristöissä 

• Kouluissa ja päiväkodeissa

• Mielenterveyspalveluissa

• Terveydenhuollossa  
ja  neuvolassa

• Vammaispalveluissa 
 yksilöllisesti (esim. nuorten 
henkilökohtainen apu ja 
kuljetuspalvelut)

• Kulttuuri- ja  
liikuntapalveluissa

• Harrastustoiminnassa  
ja -paikoissa

• Leikkipaikoissa

• Nuorisotoiminnassa

• Kunnalliseen vaikuttamiseen 
osallistumisessa

Tavoitteena tulisi olla, että toimintarajoitteiset lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan yhdenvertaisesti 
muiden lasten ja nuorten kanssa ja seurassa. Lisätietoja

Lorem ipsum dolor sit optaquatur modit faccum veliqui omnise-
qui qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusape-
rum expliquis eaturia sum ea autet harchilita nulpa aliqui. 
www.loremipsum.fi

Yhteystiedot
Etunimi Sukunimi 
Nimike, osasto, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
thl.fi  |   @THLorg

Kirjoita tähän 
nostoteksti tai 
poista tekstikenttä 
lorem ipsum 
dolor sit amet 
consecteture 
adipiscin elit.

Otsikko 2 tummanvihreä 125 % – lorem ipsum dolor sit amet 
Unvel maiorit eatet ducit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat 
velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia no.

Oiducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup tusaperum expliquis eaturia sum ea autet harchilita 
nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent 
ommolup tusaperum expliquis eatuet res eseque aut aligni invel maiorit eatet ducit imus suntus as et 
evendaero quatinus in consequuntet faccuptam. 

Hucit imus suntus as et evendaero quatinus in consequuntet faccuptam, suntotat velique accuptis sum 
aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturitaquia.

Syventävää tietoa 
Otsikko 2 tummanvihreä 125 % – lorem ipsum dolor sit amet 
Kovidunt optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor res-
tionsequi qui ducitiatibus ea cuptaturibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatur.

Esuntotat velique accuptis sum aut et maximolorro voluptio et explabor sunt aut quist exerum eturita-
quia nonsequ istissum, quo velitia quae nob.

Otsikko 2 tummanvihreä 125 % – lorem ipsum dolor sit amet 
Optaquatur modit faccum veliqui omnitibus aut quasi culparum quid quidit utem alia dolor restionsequi 
qui ducitiatibus ea cuptaturibus eate vent ommolup.

Otsikko 3 lorem ipsum rectore ictotat inciminus:
• Bullet-lista ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis evenimus et res eseque aut aligni 

invel maiorit eatet ducit imus suntus. 

• Um ea autet harchilita nulpa aliquia nisto molupta tionsedis even tionsequi qui ducitiatibus ea cupta-
turibus. Teate vent ommolup tusaperum expliquis eatuimus et res eseque aut aligni.

Normaali 950 merkkiä
Seniori 770 merkkiä

Normaali 775 merkkiä
Seniori 550 merkkiä

Haluatko lisätä yhteistyökumppanin logon? Ks. taitto-ohje »

Sijoita tähän laatikkoon kuva,  
graafi tai infografiikkaa.

Jos siirrät kenttää ylemmäs tai alemmas,  
tai säädät sen korkeutta, tee samat säädöt 

myös viereiselle tapettiruudulle.

Voit kasvattaa tapettiruutua oikealle ja vastaavasti kaventaa 

Voit lisätä esitteeseen 
THL:n ikoneja 
huomionherättäjiksi.

Ks. lisätietoja 
ikoneista THL:n 
graafisesta ohjeesta.

Voit säätää Lisätietoja/Yhteystiedot -alueen korkeutta tekstimäärän mukaan. Säilytä marginaalit.
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