
Medical Peace Work 

Terveystyön, väkivallan 
ehkäisemisen ja rauhan 

rakentamisen  
kehittyvä erityisala   

sekä seitsemän 
interaktiivista 
verkkokurssia 



Terveystyötä tekevät rauhan asialla 

 
Lääkäreiden ja muiden terveystyötä 
tekevien rooli rauhan säilyttämisessä ja 
edistämisessä on tärkein tekijä terveyden 
saavuttamiseksi kaikille ihmisille. 
 

(World Health Assembly, 1981) 

 



Toimintakehys ja määritelmiä 

 
 

• Mitä on terveysalan rauhantyö 
(Medical Peace Work)? 



Mitä terveysalan rauhantyö EI ole: 





Väkivalta - kansanterveysongelma 

“Väkivalta on usein ennustettavissa 
ja estettävissä. Kuten muutkin 
terveysongelmat, se ei jakaudu 
tasaisesti ihmisryhmien tai 
olosuhteiden välillä. Monet 
väkivaltariskiä lisäävistä 
tekijöistä ovat samoja eri 
väkivallan muotojen välillä ja 
muokattavissa.” 

 

Gro Harlem Brundtland  
(WHO 2002) 



MPW:n peruskäsitteitä 

• Rauha = kyky käsitellä konflikteja empaattisesti, 
luovasti ja väkivallattomasti 

• Konflikti = yhteensopimattomat tavoitteet 
tavoitehakuisessa järjestelmässä  

• Väkivalta = inhimillisten perustarpeiden tarpeeton 
loukkaaminen 

• Inhimilliset tarpeet: fyysiset, henkiset, sosiaaliset 
ja hengelliset 

• Rauhantyö: väkivallan ehkäiseminen/vähentäminen 
ja rauhan edistäminen  
          (Galtung 1996 ja 2002, Rosenberg 2003) 



Rauhan ja terveyden holistiset määritelmät 
ovat limittäisiä 

Rauha Terveys 

•Hyvinvointi 
•Perustarpeet 
•Inhimillinen 

turva 
•Ihmisoikeudet 
•Ei kärsimystä, 

traumaa, 
vahinkoa 

 



Implisiittinen ja eksplisiittinen terveysalan 
rauhantyö 

Terveysalan 
ammattilaiset TERVEYS Rauhan

työ 

Terveysalan 
ammattilaiset RAUHA Terveys

työ 



MPW-viitekehyksen piirteitä 

• Holistinen näkemys rauhasta 
─ Rauhantyö EI tapahdu vain ylimmällä tasolla 
─ Rauhantyö EI tapahdu vain sotatoimialueilla 
─ Rauahntyö EI ole vain rauhanaktivisteille 

• Kansanterveydellinen lähestymistapa 

väkivaltaan ja rauhaan 

• Eksplisiittistä rauhantyötä – TERVEYDEN vuoksi 



 www.medicalpeacework.org 

• Verkkopohjainen 
opetusresurssikeskus 

• Seitsemän MPW-verkkokurssia 
– käytössä ilmaiseksi 
– 83 oppikirjalukua 
– 350 monivalintakysymystä  
– 21 ongelmalähtöistä e-oppimistapausta 

http://www.medicalpeacework.org/


Rauhantyön koulutusta terveystyötä tekeville  
– miksi? 

• Vallan väärinkäyttö 
voi aiheuttaa terveys- 
ongelmia 

• Terveystyötä tekevät 
vahingontekoriskissä 

• Terveystyötä tekevät 
rauhan asiamiehinä 

• Kapasiteettia rauhaan 
voidaan vahvistaa 



Kohderyhmät 

 Lääkärit 

Hoitajat 

Kansanterveystyötä tekevät 

Psykologit ja psykoterapeutit  

muut terveysalan ammattilaiset 

 sekä näiden alojen opiskelijat 



MPW-koulutusmateriaalin tavoitteet 

• Ehkäistä sotaa, terroria, ihmisoikeusloukkauksia ja 
muuta vallan väärinkäyttöä. 

• Edistää myötätuntoa, välittäviä  
ihmissuhteita, oikeudenmukaisia  
rakenteita ja rauhan kulttuuria.  

• Parantaa terveystuloksia potilaille  
ja yhteisöille väkivaltaisissa  
olosuhteissa. 

• Vahvistaa terveysalan  
ammattilaisten taitoja rauhan- ja konfliktityössä. 



Oppimistavoitteet (1) 

Kun olet suorittanut kurssin,  
sinun tulisi osata:  

 
• soveltaa kansanterveydellistä 

näkökulmaa sotaan ja muihin väkivallan 
muotoihin.  

• osoittaa tietämystä suoran ja 
rakenteellisen väkivallan 
terveysvaikutuksista yksilöille ja 
yhteisöille.  

 



Oppimistavoitteet (2) 

• tuoda esiin eri tapoja, joilla terveystyötä 
tekevät voivat ottaa osaa rauhanvajeiden 
vähentämiseen.  

• tunnistaa terveysalan ammattilaisten omia 
rauhan ominaisuuksia ja osoittaa 
valveutuneisuutta suhteessa muihin hyödyllisiin 
rauhantaitoihin.  

• tunnistaa ja käyttää hyväksi tilaisuuksia 
väkivallan ehkäisemiseen ja rauhan edistämiseen 
työpaikallasi ja kliinisessä työssä.  





Seitsemän verkkokurssia 

 



MEDICAL PEACE WORK ON MYÖS… kumppanuutta 
terveysalan organisaatioiden ja kouluttavien tahojen kanssa 

• Croatian Medical Journal, HR 
• Psykologien sosiaalinen vastuu ry,  
      Finnish Psychologists for Social Responsibility, FI 
• Global Doctors, DK  
• Norwegian Medical Association, NO 
• Human Rights Foundation of Turkey, TR 
• Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, SI 
• IPPNW Germany, DE  
• International Federation of Health and Human Rights Organizations, NL 
• Johannes Wier Foundation, NL 
• Medact, GB  
• Norwegian Centre for Telemedicine, NO  
• Nuremberg Clinic - Centre for Communication, Information, Education, DE 
• NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, NL  
• University of Bergen, Centre for International Health, NO 
• University of Bradford, Centre for Conflict Resolution, GB  
• University College London, Centre for International Health & Development, GB 
• University Medical Center Hamburg-Eppendorf, DE 
• County Governor in Troms, NO 

JA AVOINNA MUILLE TOIMIJOILLE 
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