
REKRYTOINTISELOSTE          
4.12.2013 

 
Dramaturgian professori  
 
Taideyliopisto on suomalaisen taideperinteen vaalija ja tulevaisuuden taiteilijoiden lähtöalusta. Tai-
deyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, 
ajattelumalleja ja elinvoimaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvatai-
deakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 
100 ja henkilötyövuosia noin 600. 
 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on peloton taiteen uudistaja ja moniarvoinen esittävien 
taiteiden koulutuksen ja taiteellisen tutkimuksen eurooppalainen edelläkävijä. 
 
Dramaturgian opintojen keskiössä on draama ja dramaturgia. Koulutusohjelmassa draama ja drama-
turgia näyttäytyvät monialaisina ja muuttuvina. Havainnoinnin, esitysten, erilaisten käsikirjoitusten 
ja näytelmien kautta dramaturginen ajattelu on dialogisessa suhteessa teatteriin, muihin taiteisiin ja 
ympäröivään maailmaan. Syvällisen näytelmäkirjallisuuden ja teatterin perinteen tuntemuksen ja 
elävän, kriittisen maailmasuhteen kautta dramaturginen ja draamallinen lähestymistapa antavat vä-
lineitä luoda draamallisia taideteoksia, jotka tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatte-
rillisia, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita ja ajattelua. Kirjoittaminen on koulutusoh-
jelman läpikäyvä ja sen monialaisuutta yhdistävä ilmaisumuoto.  
 
Dramaturgian koulutusohjelma ei valmista suoraan yhteen ammattiin, vaan opiskelijan oma suun-
tautuminen ja opintojen aikana tekemät valinnat määrittävät painopisteen. Koulutusohjelma tarjoaa 
valmiuksia toimia monilla kirjoittamisen eri aloilla, näytelmäkirjailijana, dramaturgina, käsikirjoit-
tajana, erimuotoisten näytelmätekstien lukijana ja kehittelijänä, nykyteatterin tekijänä, esitysdrama-
turgina, tutkijana, tai luoda näitä yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa. Muuttuva ja 
elävä dramaturgin toimenkuva hyötyy kyvystä havaita ja mallintaa todellisuutta ja tehdä analyysistä 
ja ihmettelystä työvälineitään. Kyky nähdä teorian ja käytännön yhteyksiä syvenee ja muodostuu 
osaksi omaa taiteellista työskentelyä. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa 
ilmapiiriä sekä rohkeutta kohdata luovasti ja kriittisesti teatterin, taiteen ja yhteiskunnan haastavia 
kysymyksiä. 
 
 Dramaturgian koulutusohjelman tavoitteena on, että valmistuvalla opiskelijalla on monipuoliset 
kielelliset ja kirjalliset, draamalliset ja dramaturgiset sekä teatterilliset valmiudet. Lisäksi hänellä on 
näkökulma itsenäiseen taiteelliseen ja ammatilliseen työskentelyyn. Opinnot dramaturgian koulu-
tusohjelmassa rakentuvat teatterityöhön perehdyttävistä opinnoista, teoriaopetuksesta, oman kirjoit-
tamisen sekä draaman ja dramaturgian sovellusten, esittävien taiteiden ja audiovisuaalisten taiteiden 
opinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää itsensä taiteilijana suhteessa laajempiin ihmi-
syyttä koskeviin diskursseihin. 
 
Dramaturgian koulutusohjelman tavoite on, että maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija kykenee 
laaja-alaiseen ja itsenäiseen dramaturgiseen ajatteluun ja taiteelliseen työhön. Opinnot tarjoavat 
taitoa, tietoa ja kokemusta, jonka avulla opiskelija saa syvällisen käsityksen draamasta ja dramatur-
giasta, niiden historiasta ja nykypäivästä. Opinnot antavat opiskelijalle edellytykset oman taiteelli-
sen ominaislaadun ja tutkimuksellisen asenteen kehittämiseen, sekä luovat valmiudet jatko-opintoja 
varten. 
 



Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi oman suuntautumisensa mukaan toimia teatterin, 
muiden esittävien taiteiden ja liikkuvan kuvan alueella. Häneltä edellytetään laajojen taiteellisten 
kokonaisuuksien hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteeseen tehtävänasetteluun ja 
oman työn analyyttiseen reflektointiin. Hän kykenee hahmottamaan oman alansa ja työnsä osana 
laajempia taiteellisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Hän on sekä alansa hallitseva 
ammattilainen että sitä eteenpäin kehittävä taiteilija ja/tai tutkija, joka luo uusia sisältöjä ja metode-
ja, joilla uudistaa ja haastaa koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää. 
   
Tehtävä ja sen sijoittuminen 
Dramaturgian professorin tehtävä sijoittuu dramaturgian koulutusohjelmaan. Dramaturgian koulu-
tusohjelmaan otetaan joka vuosi noin 2 – 4 opiskelijaa, opiskelijoita on 23 lukuvuonna 2013 – 14.  
 
Tehtävä alkaa 1.8.2014 ja toimikausi on viisi vuotta. Tehtävän opetusala on dramaturgia. 
 
Professorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Siihen otetaan kantaa 
työsopimusta laadittaessa.  
 
Professori johtaa ja kehittää dramaturgian kandidaatin- ja maisteritutkintoihin johtavaa koulutusoh-
jelmaa. Hän vastaa dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimusten uudistustyöstä. Uudet tut-
kintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2015. Professori kehittää dramaturgian ja draaman kirjoitta-
misen opetusta yhdessä muiden koulutusohjelmien ja niiden henkilöstön kanssa. Professori osallis-
tuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Professorin tehtäviin kuuluu Teatteri-
korkeakoulun ja Taideyliopiston kehittäminen sekä hallinnollisia tehtäviä.  
 
Professorille kuuluvat lisäksi TeaKin ohjesäännön 4.1 §:n mukaiset koulutusohjelman johtajan teh-
tävät: 

• johtaa koulutusohjelmaa 
• vastaa taiteellis-pedagogisesta linjaamisesta ja kehittämisestä 
• vastaa esimiestoiminnasta ja taloudesta 
• ottaa tuntiopettajat 
• vastaa siitä, että opetusta ja rekrytointeja koskevat asiat käsitellään osallistavasti henkilös-

tön ja opiskelijoiden kanssa 
• vastaa siitä, että palautetta kerätään säännöllisesti ja että se otetaan huomioon 
• neuvottelee ja hyväksyy tulossopimuksen 
• neuvottelee ja hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset 
• lausuu opinto-oikeuksia ja opintoja koskevista asioista opetusneuvostolle tai muille tahoille 
• käsittelee muut yksikköä koskevat asiat 

 
Professorin tehtävistä sovitaan yksityiskohtaisemmin lukuvuodeksi kerrallaan laadittavassa työ-
suunnitelmassa. 
 
Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset  
Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimus-
työtä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä 
sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 
 
Professorin tehtävään valittavalta edellytetään taiteellista pätevyyttä, käytännöllistä perehtyneisyyttä 
tehtävänalaan ja hyvää opetustaitoa. Taiteellinen pätevyys muodostuu taiteellisista ansioista, koulu-
tuksesta ja työkokemuksesta. Opetustaito muodostuu opetustehtävissä saavutetuista ansioista, peda-



gogisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lisäksi otetaan huomioon mahdollisesta opetusnäyt-
teestä annettu lausunto. 
 
Vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään valtioneuvoston asetuksella (770/2009). 
Teatterikorkeakoulun hallintojohtosäännön 4.8 §:n mukaan opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta 
vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Tässä tehtävässä kieli on 
suomi. Lisäksi opetustehtävään valittavalta edellytetään tyydyttävää toisen kotimaisen kielen suul-
lista ja kirjallista taitoa. Tässä tehtävässä toinen kotimainen kieli on ruotsi. Rehtori voi rekrytointi-
neuvoston ehdotuksesta vapauttaa valittavan edellä mainituista kielitaitovaatimuksista silloin kun 
tehtävän menestyksekäs hoitaminen sen mahdollistaa.  
 
Dramaturgian professorin tehtävän hoitaminen edellyttää vankkaa ja laaja-alaista kokemusta drama-
turgian eri osa-alueilta. Lisäksi edellytetään kiinnostusta alan kehittämiseen, uudistamiseen ja tut-
kimiseen. Tehtävä vaatii pedagogista osaamista, johtamiskokemusta ja vuorovaikutustaitoja sekä 
edellyttää sitoutumista kokopäiväiseen tehtävän hoitamiseen. Pedagoginen koulutus sekä kokemus 
kansainvälisestä yhteistyöstä katsotaan eduksi.  
 
Asiantuntijat 
Rekrytointineuvosto päättää asiantuntijoista kokouksessaan 28.1.2014. 
 
Professorin valitseminen 
Rekrytointineuvoston päätöksen mukaisesti dramaturgian professorin tehtävä täytetään avoimella 
hakumenettelyllä. 
 
Rehtori ottaa professorin määräaikaiseen työsuhteeseen rekrytointineuvostoa kuultuaan. 
Valinta perustuu hakijoiden ansioiden vertailuun kelpoisuus- ja osaamisvaatimusten osalta. Valin-
nassa kiinnitetään erityisesti huomiota valittavan kykyyn hoitaa tässä kuvauksessa mainittuja tehtä-
viä menestyksekkäästi. Arvioinnissa hyödynnetään hakemusasiakirjoja, asiantuntijalausuntoja, mui-
ta mahdollisia rekrytointineuvoston pyytämiä lausuntoja sekä haastatteluja. 
 
Hakijoiden tulee varautua opetusnäytteen antamiseen, haastatteluun ja oman taiteellisen toimintansa 
esittelyyn. 
 
Rekrytointiprosessissa noudatetaan esteellisyyskysymyksissä hallintolain 27 - 29 §:iä. 
 
Hakeminen 
Hakemuksen tulee sisältää seuraava aineisto:  

1. vapaamuotoinen perustelukirje, jossa hakija kertoo, miksi hakee professorin tehtävää ja mi-
ten haluaisi uudistaa ja kehittää dramaturgian koulutusohjelman tutkintovaatimuksia ja ope-
tusta 

2. enintään kolme (3) kappaletta kirjallisia töitä ja julkaisuja. Kukin työ/julkaisu tulee toimittaa 
kolmena (3) kappaleena 

3. enintään kolme kappaletta (3) dvd-tallenteita tehtävän kannalta merkittävimmistä taiteellisis-
ta töistä. Kukin näistä tulee toimittaa kolmena (3) kappaleena. 

4. ansioluettelo 
 
Vapaamuotoinen perustelukirje ja ansioluettelo tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen 
kirjaamo@teak.fi viimeistään keskiviikkona 8.1.2014 klo 15 mennessä. Muu aineisto tulee toimittaa 
Teatterikorkeakoulun kirjaamoon PL 20 (Haapaniemenkatu 6), 00097 Taideyliopisto viimeistään 
keskiviikkona 8.1.2014 klo 15 mennessä. Hakemusta ja niiden liitteitä ei palauteta.  
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Tiedustelut 
Lisätietoja tehtävän sisällöllistä kysymyksistä antaa vt. dekaani Maarit Ruikka, 050 5812649,  
maarit.ruikka@teak.fi ja hakumenettelyyn liittyviin tiedusteluihin vastaa henkilöstöpäällikkö  
Laura Jännes, 0400-792 043, laura.jannes@teak.fi. 
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