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VIHA JA VALTA – ÄÄRI-ILMIÖT 
NYKY-YHTEISKUNNASSA              
5 OP (30.10.–11.12.2015)
Vihapuheet ja terroriteot liittyvät 
monin tavoin tämän päivän yhteis-
kunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. 
Norjan joukkosurma, suomalaiset 
koulusurmat, etnisiin vähemmistöi-
hin kohdistuvat vihapuheet ja -teot 
sekä jihadismin ja sen vastailmiöi-
den nousu länsimaissa ovat globaa-
lin media-ajan ilmiöitä. Viha ja valta 
-luentosarjan tavoitteena on lisä-
tä ymmärrystä siitä, mistä kaikesta 
tässä on kyse. 

Helsingin yliopiston valtiotieteel-
lisen tiedekunnan tutkijat ja muut 
asiantuntijat valottavat eri näkökul-
mista vihan ja vallan taustoja ja seu-
rauksia. Luentosarjassa käsitellään 
mm. vihan retoriikkaa, uutta poliit-
tista osallistumista, vihapuheen su-
kupuolinäkökulmaa, terrorismin 
historiaa sekä mediayhteiskunnan 
ja globaalin verkkojulkisuuden toi-
mintaa. 

Jokainen luento koostuu kahdes-
ta alustuksesta ja intensiivisestä kes-
kustelusta. Kurssi on monitieteinen 
ja avoin kaikille. Kurssilla voi korva-
ta opintoja useimmissa valtiotieteel-
lisen tiedekunnan oppiaineissa.

KRIISIVIESTINTÄ  JA 
-JOHTAMINEN 5 OP 
Kurssilla keskitytään kriisiviestintään 
ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja 
organisaatioteoreettisista näkökul-
mista. Eri kriisejä ja katastrofeja 
tarkastellaan teoreettisesti, tutkimuk-
sellisesti ja käytännön analyysitöiden 
kautta. Opiskelija perehtyy laajasti 
kriisien viestinnän ja johtamisen ky-
symyksiin. 

Opettajat VTM Minttu Tikka ja 
VTM, KTM Maarit Pedak 

Kurssi järjestetään lukuvuonna 
2015–2016 seuraavissa Avoimen 
yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa:

Helsingin aikuisopisto 
Hämeen kesäyliopisto / 
Hämeenlinna
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto / 
Kokkola
Kainuun kesäyliopisto / Kajaani
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / 
Oulun toimipaikka
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / 
Ylivieskan toimipaikka
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / Lahti
Tampereen kesäyliopisto

LUKUVUODEN 2015–2016 OHJELMASSA

Lisätiedot opinto-ohjelmista: 
www.avoin.helsinki.fi/opintotarjonta 
(viestintä)



  KRIISIVIESTINTÄ         
 JA -JOHTAMINEN             
 5 OP (19.5.–2.6.2015)
Kurssilla keskitytään kriisiviestin-
tään ja kriisijohtamiseen yhteis-
kunta- ja organisaatioteoreettisista 
näkökulmista. Eri kriisejä ja katastro-
feja tarkastellaan teoreettisesti, 
tutkimuksellisesti ja käytännön ana-
lyysitöiden kautta. Opiskelija pe-
rehtyy laajasti kriisien viestinnän 
ja johtamisen kysymyksiin. Kurssi 
on mahdollista suorittaa joko lähi-
opetus- tai verkkoryhmässä. Kurssi 
kuuluu viestinnän tutkimusalat -koh-
taan. 

Opettaja VTT Salli Hakala

Avoimessa yliopistossa on osana viestinnän ja muiden yhteiskuntatieteellis-
ten aineiden opintoja järjestetty jo vuosia erityisiä kriisiviestinnän ja -journalis-
min kursseja. Kursseilla käydään teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön 
harjoitustöiden avulla läpi luonnonkatastrofeja, onnettomuuksia, traumaattisia 
julkisuustapahtumia, mainekriisejä sekä varautumista monenlaisiin yhteiskun-
nallisiin kriiseihin ja ilmiöihin mediayhteiskunnassa. 

Kurssit kuuluvat viestinnän aineopintoihin, mutta niitä voi hyväksyttää mui-
hinkin yliopiston vapaavalintaisiin opintoihin. Teemakokonaisuudesta vastaa 
kriisien tutkimuksiin erikoistunut viestinnän yliopisto-opettaja VTT Salli Haka-
la. Muina opettajina ovat kriisiviestinnästä ja kriisijohtamisesta väitöskirjaa te-
kevät tutkijat, VTM Minttu Tikka ja VTM, KTM Maarit Pedak.

 Organisaatioviestinnän tutkimus: Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op
 Yhteisöviestintä: Kriisiviestinnän harjoituskurssi 5 op
 Journalistinen työ: Kriisi- ja traumajournalismin harjoituskurssi 5 op

Kurssikuvaukset viereisellä sivulla. 

Opintomaksu: 50 e/kurssi. Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-
opiskelijoille kesäopetus on maksutonta. Mahdollinen materiaalimaksu peri-
tään myös heiltä.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot opinto-ohjelmista: www.avoin.helsinki.fi/
opintotarjonta (viestintä)
Muut viestinnän opinnot kesällä 2015: Avoimessa yliopistossa voi kesäl-
lä 2015 opiskella myös viestinnän perusopinnot 25 op ja useita aineopinto-
jen kursseja.

  KRIISIVIESTINNÄN    
 HARJOITUSKURSSI                
 5 OP (5.8.–17.8.2015)
Kurssin suoritettuaan opiskelija 
tuntee yhteisöjen ja erilaisten or-
ganisaatioiden viestintää erityises-
ti kriisitilanteiden näkökulmasta, on 
perillä yhteisöviestinnän nykysuun-
tauksista sekä pystyy näistä läh-
tökohdista arvioimaan kriittisesti 
yhteisöviestinnän käytäntöjä. Kurs-
silla harjoitellaan mm. tiedotteiden 
kirjoittamista, sosiaalisen median 
käytäntöjä ja tiedotustilaisuuksien 
järjestämistä kriisitilanteiden näkö-
kulmasta. Kurssi kuuluu viestinnän 
ammattikäytännöt -kohtaan. 

Opettajat VTM Minttu Tikka ja 
VTM, KTM Maarit Pedak 

  KRIISI- JA TRAUMAJOURNALISMIN HARJOITUSKURSSI                                 
5 OP (21.8.–2.9.2015)
Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot journalismin ja mediakulttuu-
rin nykykäytännöistä. Sisältöalueita ovat mm. journalistisen tiedon tuottaminen, 
uutiskriteerit, juttutyypit sekä haastattelutekniikat kriisi- ja traumajournalismissa 
digitaalisella ajalla. Kurssilla käydään läpi myös journalistin ammattieettisiä kysy-
myksiä erityisesti traumaattisten kokemusten uutisoimisessa. Lisäksi pohditaan 
kysymyksiä, joita journalisti itse joutuu vaikeissa tilanteissa kohtaamaan. Kurssi 
kuuluu viestinnän ammattikäytännöt -kohtaan. 

Opettajat VTM Minttu Tikka ja VTM, KTM Maarit Pedak 

Kriiseistä, traumoista ja yhteiskunnan turval-
lisuudesta on tullut ajankohtainen keskuste-
lu- ja tutkimusteema nyky-yhteiskunnassa. 
Erilaiset iskut verkostoyhteiskunnassa ovat 
nostaneet julkisten ja yksityisten organisaa-
tioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, har-
joitella kriisiviestinnän ja johtamisen taitoja ja 
sovittaa yhteen eri tahojen yhteistoimintaa 
yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi. 


