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YLIOPISTO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
Tapio Aittola

Korkeakoulupedagogisessa keskustelussa on viime vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota erilaisiin muodollisiin opetustilanteisiin sekä niissä tapahtuvan opetuksen kehittämiseen ja opintosuoritustapojen monipuolistamiseen. Vähemmälle huomiolle on sitä vastoin jäänyt sen selvittäminen, millainen merkitys koko yliopistoyhteisöllä on oppimiselle ja opiskelijoiden intellektuaaliselle kehitykselle. Kyse on yliopistoon sisältyvästä informaalisesta oppimisesta, jonka merkitys on alettu ymmärtää vasta viime aikoina. Suuri osa yliopistossa oppimisesta on edelleenkin lähtöisin opetuksesta, kuten luennoilta ja seminaaritilanteista, mutta niiden ohella yliopistossa opitaan monia tietoja, taitoja ja toimintakompetensseja, joiden perustana ovat opetuksen ulkopuoliset informaalit oppimistilanteet. Sen vuoksi koko yliopistoympäristöä voidaan perustellusti pitää oppimisen kannalta tärkeänä toimintaympäristönä, sillä yliopiston henkinen ilmapiiri, kontaktit henkilökuntaan, erilaiset aine- ja vapaa-ajan järjestöt, vapaamuotoiset keskustelut ystävien kanssa, lukukausien aikainen työssäolo ja matkustaminen saavat aikaan monenlaisia oppimisprosesseja, taitoja ja osaamista.

Yliopistoyhteisö oppimisen perustana

Jo pitkään on tiedetty, että yliopistoyhteisöllä on tietynlaista sivistävää vaikutusta opiskelijoille, mutta vasta viime vuosina on lähemmin pystytty selvittämään, mistä tässä asiassa on kyse. Oikeastaan vasta erilaisista informaalisista oppimisprosesseista ja oppimisympäristöistä kiinnostunut korkeakoulututkimus on pystynyt osoittamaan, että viralliset opetustilanteet muodostavat vain osan niistä oppimisprosesseista, joita vuosia kestävä opiskelu, työskentely ja eläminen yliopistoympäristössä tuottavat. J.V. Snellmanin (1990, 70-99) yliopistoa koskevissa kirjoituksissa on korostettu yliopistoyhteisössä tapahtuvan opiskelun sivistävää vaikutusta. Karl Jaspers (1990, 122-130) on todennut yliopiston idean kokoavan yhteen ihmisiä, joita yhdistää aito pyrkimys tieteellisen tiedon ja totuuden etsimiseen. Universitas tarkoittaa opettajien ja opiskelijoiden yhteisöä. Yliopiston idea edellyttää vapaata kommunikaatiota, minkä vuoksi opetuksen tulisi mahdollistaa suora ajatusten vaihto tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Vasta vapaaseen kommunikaatioon perustuva älyllinen ilmapiiri luo suotuisat edellytykset tieteelliselle tutkimukselle ja oppimiselle.

Nämä yliopiston yhteisöllisyyttä koskevat ideaalit eivät kuitenkaan ole toteutuneet nykyisessä yliopistossa, vaan pikemminkin näyttää käyneen siten, että yliopiston massoittuminen, akateemisten kulttuurien hajaantuminen ja opiskelijakunnan erilaistuminen ovat johtaneet sekä hajaannukseen että eri tieteenalojen ja henkilöstöryhmien keskinäiseen kyräilyyn. Varsinkin Jacques Derrida (1990, 212-238) ja Jean-Francois Lyotard (1985, 8-22) ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että yliopiston yhteisöllisyyden ideaalia on käytetty oikeuttamaan joidenkin asioiden tai henkilöiden poissulkeminen yliopistoyhteisöstä. Yhteisöllisyyden idealla on tällöin kielletty kulttuurisia eroja ja erilaisuutta. Vasta nyt on alettu ymmärtää, miten suuri merkitys erojen suvaitsemisella sekä marginaalissa olevien ryhmien "äänen" esiintuomisella ja vahvistamisella on yhteisön uudistumiskyvyn säilyttämiselle.

Ajatus yliopistoyhteisöstä on opiskelijoiden ja tutkijoiden kannalta silti yhä ajankohtainen. Vaikka monet yliopistoyhteisön toimintaa ohjaavat normistot ovat menettäneet sitovuuttaan ja perinteinen yhteisöllisyys on hajaantunut, opiskelu ja tutkimus tapahtuvat ja saavat merkityksensä yliopistoyhteisön piirissä. Yliopistoyhteisöön sisältyvien oppimisprosessien tutkimisen lähtökohdaksi voidaan Carolyn Nicholsonin (1991, 47-53) tapaan ottaa community-käsitteen eri merkitykset, kuten ihmisten ystävyys ja maantieteellinen läheisyys sekä niiden perusteella rakentuva yhteisöllisyys.Yliopiston hallinnossa, opiskelijaelämässä tai juhlapuheissa esitetään jatkuvasti yleisiä toiveita yliopiston "yhteisollisyyden" lisäämisestä, mutta useimmat yliopistossa työskentelevät tai opiskelevat eivät jaa keskenään juuri muuta yhteistä kuin päivittäisen toimintaympäristön.

Nykyisin yliopiston yhteisöllisyyttä on alettu tarkastella aikaisempaa moniulotteisempana ilmiönä. Ernst Boyerin (1992, 3-7) havaintojen mukaan yliopistoyhteisölle voidaan antaa seuraavat merkitykset: Ensinnäkin yliopisto on kasvatuksellinen yhteisö, jossa opiskelijat ja henkilökunta työskentelevät yhteisten akateemisten päämäärien saavuttamiseksi. Toiseksi yliopisto on avoin yhteisö, jossa ajatuksen ja ilmaisun vapautta pidetään ihmisten perusoikeutena. Kolmanneksi yliopisto on yksilöllisyyttä ja tiedollista erikoistumista kunnioittava yhteisö. Neljänneksi yliopisto ori tieteellinen yhteisö, jossa tieteellinen toiminta muodostaa ihmisten toimintaa ohjaavan tekijän. Viidenneksi yliopisto on huolehtiva yhteisö, jossa erilaisten vastavuoroisten "palvelujen" tekemistä pidetään tärkeänä, ja lopuksi yliopisto on seremoniallinen yhteisö, jossa erilaiset "rituaalit", kuten väitöstilaisuudet, kastajaiset ja promootiot sekä uusintavat yhteisöllistä perinteitä että uudistavat niitä.

Yliopiston eri ulottuvuudet auttavat havaitsemaan, millä tavoin erilaiset oppimisprosessit liittyvät tiedollisiin oppimistuloksiin ja persoonallisuuden kehitykseen. Ilman yhteisön tukea tieteellinen sivistys, akateeminen opetus tai vapaa tutkimus ja kriittinen keskustelu eivät pysyisi pitkään elinvoimaisina. Yliopisto muodostaa oppimisympäristön, johon sisältyvien formaalisten ja informaalisten oppimisprosessien tutkiminen auttaa ymmärtämään paremmin yliopistokoulutuksen monitahoisia funktioita (Moffatt 1991, 44-61). Näiden oppimisprosessien tutkiminen on tosin vielä alussa, sillä se edellyttää huomattavasti aikaisempaa laajempaa oppimiskäsitteen määrittelyä. Yliopistoympäristön pedagogista merkitystä koskeva tietämys on vielä kovin vähäistä. Oikeastaan vasta kun yliopistoyhteisö on alkanut hajaantua, tutkijat ovat alkaneet kiinnostua siitä, millaisia oppimisprosesseja vuosia kestävä opiskelu ja eläminen yliopistoympäristössä saa aikaan.

Opiskelijoiden suhde yliopistoon on viime aikoina muuttunut aikaisempaa löyhemmäksi ja tilannesidonnaisemmaksi, eivätkä opiskelijat halua enää sitoutua yliopistoon tai opiskelijan rooliin samalla tavalla kuin pari vuosikymmentä sitten.Tähän ovat vaikuttaneet mm. perheellisten opiskelijoiden ja lukukausien aikana työssäkäyvien opiskelijoiden osuuden lisääntyminen sekä aiempaa välineellisempi suhde opiskeluun (Aittola 1995, 135-148; Levine 1993, 8). Nykyisille opiskelijoille on tyypillistä tietynlainen sukkulointi opiskelun, työn, ystävien, harrastusten ja perheen kesken. Opiskelijat odottavat usein, että yliopiston pitäisi tarjota hyvätasoisen opetuksen lisäksi itsenäisen oppimisen kannalta tarpeellisia työtiloja, lukusaleja, tietokoneita, kahvioita yrns. asioita ja palveluja, jotka mahdollistavat itsenäisen ja luentoajoista riippumattoman työskentelytavan. Näissä odotuksissa on kyse lähinnä itsenäisen opiskelun kannalta välttämättömista perusedellytyksistä, sillä nykyisten ihanteiden mukainen itseohjautuva opiskelu ei enää rajoitu luentosaleihin tai seminaarihuoneisiin, vaan edellyttää koko yliopiston uudelleenorganisointia avoimeksi oppimisympäristöksi.

Nykyisin on yhä useammin alettu puhua avoimesta kampuksesta, jossa opiskelijat voivat työskennellä, tavata ystäviään, hoitaa terveyttään, harrastaa liikuntaa ja kehittää itseään mahdollisimman monipuolisesti. Jos tarkastelemme yliopistoa oppiinisympäristönä, meidän on syytä ottaa huomioon monia tekijöitä, joihin perinteisessä korkeakoulupedagogiikassa ei ole osattu kiinnittää minkäänlaista huomiota. Yliopistoyhteisön pedagogista merkitystä koskevan tutkimuksen pioneerihahrno Georg D. Kuh (1993, 277-304; 1995,123-149) on tutkimuksissaan havainnut, että yliopiston henkinen ilmapiiri, epäviralliset kontaktit henkilökuntaan, aine- ja vapaa-ajan järjestöt, keskustelut ystävien kanssa, työssaolo ja matkustaminen tuottavat monia merkittäviä oppimiskokemuksia sekä taitoja ja osaamista. Tarkastelen seuraavassa hieman lähemmin, mitä hän tarkoittaa näillä yliopistoympäristöön sisältyvillä oppimisprosesseilla:

1. Opiskeluun ja opiskelijaelämään sisältyvät toiminnat muodostavat suuren osan oppimisesta. Tärkeää on kuitenkin havaita, että akateemiset oppimisprosessit toteutuvat hyvin samalla tavoin niin luentosaleissa ja seminaanhuoneissa kuin opiskelijoiden omissa epävirallisissa tilanteissakin.
2. Yliopiston eetos ja laitosten henkinen ilmapiiri ovat merkittäviä oppimisen lähteitä. Ne vaikuttavat opiskelijoiden kehitykseen ja opettavat heitä arvostamaan yliopiston tärkeänä pitämiä asioita.
3. Kontaktit opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa voivat lisätä opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja reflektiivistä ajattelukykyä, minkä ohella kontaktit voivat olla myös uusien tietojen ja taitojen hankinnan kannalta tärkeitä.
4. Opiskelijoiden ainejärjestöt ja vapaa-ajan järjestöt antavat hyvät mahdollisuudet eri ihmisten kanssa tapahtuvan kommunikoinnin, asioiden organisoimisen ja projektien johtamisen oppimiseen.
5. Yliopisto on yleensä suvaitseva yhteisö. Erilaisten ihmisten kanssa toimiessaan opiskelijat oppivat ottamaan huomioon toisten tarpeet, hyväksymään erilaisuutta sekä näkemään eettisiin ja tiedollisiin ilmiöihin sisältyvää relatiivisuutta.
6. Yhä suurempi osa yliopisto-opiskelijoista käy osa-aikatöissä. Työssäolo ei vain lisää ja kehitä työtaitoja ja ammatillisia pätevyyksiä, vaan se voi myös opettaa vuorovaikutustaitoja.
7. Matkustaminen on ollut monille opiskelijoille tärkeä oppimiskokemus, joka avartaa heidän maailmankuvaansa, kehittää heidän kielitaitoaan ja opettaa heitä selviytymään eteen tulevista ongelmatilanteista.

Olen hyödyntänyt näitä Kuhin (1993, 1995) tekemiä havaintoja ja luokitteluja Jyväskylän yliopistossa vuosina 1995-96 tekemissäni haastatteluissa, joissa olen selvitellyt 20:n opintojensa loppuvaiheessa olevan opiskelijan oppimiskokemuksia yliopistoyhteisössä ja opiskelijaelämässä. Haastatellut opiskelijat ovat kuvanneet yliopistoyhteisöön ja opiskeluaikaan sisältyviä oppimiskokemuksiaan, minkä vuoksi olen pyrkinyt antamaan mahdollisimman paljon sijaa haastateltujen opiskelijoiden oman äänen esiintuomiselle.

Oppimisen monet ulottuvuudet
	
Yliopisto-opiskelu saa aikaan monenlaisia muutoksia. jotka voivat ilmetä akateemisten kykyjen ja tieteellisen ajattelutavan kehittymisenä, tiedollisen moniselitteisyyden sietokyvyn kasvuna, persoonallisuuden muutoksina, eettisten näkemysten ja maailmankatsomuksen kiteytymisenä sekä esteettisen tyylitajun kehittymisenä ja elämänhallinnan lisääntymisenä (Astin 1991, 129-143). Yliopiston merkitystä opiskelijoiden intellektuaaliselle kehitykselle ja identiteetinmuodostukselle ei voi vähätellä. Vaikka yliopiston merkitys ei olisikaan yhtä "intohimoinen" kuin aikaisempien opiskelijasukupolvien aikana, opiskelijat ovat kertoneet opiskeluajan lisänneen heidän henkistä autonomiaansa ja itsetiedostuskykyään.

Oppimista koskevissa näkemyksissä on viime aikoina tapahtunut selvä painopisteen siirtymä formaalisesta koulutuksesta erilaisiin informaalisiin oppimisympäristöihin. Oppiminen on perinteisesti lutetty sellaisiin ilmiöihin kuin koulutus, opettaminen, tietojen omaksuminen tai mieleen palauttaminen. Peter Jarvis (1989, 13-18) korostaa kaikkien elämäntilanteiden olevan potentiaalisia oppimistilanteita. Oppiminen liitetäänkin erilaisiin informaalisiin toimintatilanteisiin, joissa oppiminen voi tapahtua kaiken muun toiminnan ohella. Tällaiselle arkipäivään sisältyvälle oppimiselle on tyypillistä tilannekohtaisuus, satunnaisuus ja omien virheiden kautta oppiminen. Ihmiset eivät aina edes osaa kertoa, mitä he ovat eri tilanteissa oppineet (Aittola 1998, 60-63).

Yliopistoympäristössä tapahtuvalle oppimiselle on ominaista arkipäiväisyys ja oppimisen liittyminen opiskelijoiden muuhun elämään. Eräs haastattelemani yhteiskuntatieteiden opiskelija kertoi omasta oppimisestaan seuraavaa:

Yliopisto on antanut valmiutta toimia ja valmiutta analyyttisemmin ajatella juttuja ja hakee tietoa ja pureutua juttuihin ja lukee lehteä eri tavalla. Joskus mä nauran, että jos mä en oo mitään muuta oppinut, niin mä oon oppinut käyttämään kirjastoa. Mutta sehän on yks tärkeimmistä kysymyksistä. Yhteiskuntatieteissä ei oo mitään sellaista, mitä sun pitäs tietää, vaan siellä on hirveästi asioita, joista sä voit tietää. Jos sä itse vaan välität ottaa niistä selvää.

Yliopisto-opiskelun on myös havaittu lisänneen opiskelijoiden refleksiivisiä taitoja sekä kykyä arvioida erilaisia vaihtoehtoja ja kehittää yleisiä elämää koskevia arvostuksia. Georg Kuhin (1995, 142-144) havaintojen mukaan vuosia kestävä opiskelu yliopistossa tuottaa yleistä henkistä riippumattomuutta, valintakykyä ja kykyä arvioida eri asioita ja vaihtoehtoja. Eräs taidehistorian opiskelija kuvasi näitä asioita seuraavaan tapaan:

No tuota, en mä tiedä onkos se ollu yliopisto vai mikä on opettanut kriittistä ajattelua ja semmoista valikointia ja sitten ehkä just semmoista oman elämän arviointia ja että mitä kannattaa tehdä ja muuta. Että tietysti... Niin, no, siis kyllähän paljon taitoa tuolta kielen opiskelun puolelta, niin ilman muuta. Kielitaitoa ja sitten samaten tuolta taidehistorian puolelta. Mutta sillä lailla, että ehkä mä en oo vielä tehty initään semmoista työtä, jossa mä voisin sitten ehkä hyödyntää kaikkea sitä, mitä mä, sitten kun mä saan tutkinnon ulos.

Ihmisten käsitys yliopistosta ja sen perustehtävistä on muuttunut aiempaa kompleksisemmaksi, eikä yliopiston tehtäviä pystytä määrittelemään mitenkään yksiselitteisesti. Jürgen Habermasin (1990, 178-197) mielestä yliopiston tehtäviä voidaan kuvata oppimisprosesseina, jotka tutkimuksen ja opetuksen kautta yhdistyvät yhteiskunnalliseen elämään. Akateemisen koulutuksen ohella yliopisto mahdollistaa tieteellisen ajattelutavan kehittymisen ja edistää uuden (asiantuntija-) tiedon tuottamista. Yliopisto antaa aikalaisarvioiden ja tutkijapuheenvuorojen muodossa panoksensa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tiedolliset ja akateemiset valmiudet

Opiskeluun ja opiskelijaelämään sisältyvät toiminnat muodostavat suuren osan oppimisesta. Informaaliselle oppimiselle oli ominaista omaksua kompetensseja, joille on tyypillistä alhainen tehtäväspesitisyys. Tällöin niillä tarkoitetaan perustavanlaisia tietoja, taitoja ja kykyjä, jotka ovat välttämättömiä erilaisissa työtehtävissä, vaikka ne eivät liitykään mihinkään erityiseen työtehtävään. Odd Nordhaug (1991, 168) on korostanut, että tällaisia metakompetensseja ovat esimerkiksi analyyttiset taidot, kirjoitus- ja lukutaito, kommunikaatiotaidot, epävarmuuksien- ja muutostensietokyky, poliittiset taidot, luovuus, oppimiskyky, konfliktien ratkaisukyky, yhteistyökyky, suunnittelutaito ja vieraiden kielten ymmärtämisen taito. Metakompetenssit mahdollistavat tietynlaisen intellektuaalisen joustavuuden, jota tarvitaan kaikenlaisissa työtehtävissä.

Opiskelijat toivat esiin monenlaisia metakompetensseja, joiden merkitys jää usein havaitsematta. Kuhin (1995, 136-137) mielestä on tärkeää havaita, että akateemiset oppimisprosessit toteutuvat hyvin samalla tavoin niin luentosaleissa ja seminaarihuoneissa kuin opiskelijoiden omassa arkielämässä. Tästä syystä erilaisten informaalisten tilanteiden tuottamaa oppimista ei sovi aliarvioida. Tämän teki selväksi seuraava haastateltava:

No kyllä se on tullut oman opiskelun kautta, ettei luennoilla istumalla opi sillä tavalla. Ja sitten ihan tietysti tuossa kemiassa, niin noissa käytännön töissä. Siellä on oppinut paljon muihinkin asioihin liittyen semmoista käytännön työskentelyä ja organisointia, että osaa tehdä ne asiat järkevässä järjestyksessä ja sitten vähän ajattelemaan kun tekee niitä asioita. Niissä. Ja kyllä tämmöiset, kun on pitänyt omia asioita hoitaa, käydä opintotoimistossa ja semmoisissa, että oppii ottamaan asioista selvää ja sitten kun mä oon ollu tutorina kanssa, niin siinäkin on sitten oppinut semmoista taas ihmisten opastusta, esimerkiksi.

Nordhaugin erittelemien metakompetenssien mukaisia valmiuksia voidaan myös löytää seuraavasta yhteiskuntatieteiden opiskelijan vastauksesta:

Tietysti siis kirjoittaminen ja lukeminen, se on ihan selvä asia, ei siinä oo mitään, koska mun on ollu pakko tuottaa jotain tekstiä, niin mun on ollu myös yritettävä jäsentää sitä selkeämmin. Että se on ihan, ja oikeastaan meidän alalla, kun sillä on aika paljon merkitystä kuitenkin. Kun sä et pelaa millään muulla kuin teksteillä. (...) Kyllä mä luulen, että sosiologiassa, tai siis yhteiskuntatieteissä joutuu myös oppimaan sen tietynlaisen diskurssin. Tosin se ei välttämättä oo kovin maanläheinen tai kovin todellisuutta vastaava. Mä oon siihen itse ihan tyytyväinen, koska mä pidän sitä kuitenkin itse tärkeänä ja hyvänä. Mutta että totta kai se on ihan selvä, että on oppinut, tietynlaisen jargonin.

Toinen haastateltava puolestaan toi akateemisten taitojen rinnalla esiin erilaiset kansalaisvalmiudet ja kyvyn asioida erilaisten viranomaisten kanssa:

Tottakai sitä nyt on oppinut just esimerkiksi tietysti englannin kieltä kun on ollu pakko lukee kaikkii kirjoja, niin onhan tietysti oppinut sitä koko ajan, mutta eihän tollasta ehkä sitten ajattele, ku se tapahtuu vähittäin. Ja oon mä tietysti oppinut täällä yliopistossa tätä atk-juttua, siis tietojenkäsittelyä ja noita kaikkia muuta tällaisia käyttämään, mutta jos mä aattelisin sillä tavalla, että jos mä en ois tullut tänne, olisinko mä oppinut silti? No, sitä voi tietysti miettiä, että sellaista konkreettista. Ja tietysti, onhan sitä sitten tietysti esimerkiksi sen valtionhallinnon ja sen verkostossa olemisen Ja tämän laitosneuvostossa olemisen kautta on oppinut tästä yliopiston hallinnosta, näistä tieteellisistä kuvioista myös tavallaan, että minkälaisia työyhteisöjä tai ihmisyhteisöjä ne on ja tietysti myös sit mitä on ollu noissa työpaikoissa.

Yliopistossa tapahtuu monenlaisia formaalisia ja informaalisia oppimisprosesseja, joiden tarkempi erittely on usein vaikeaa. Formaaliset oppimisprosessit liittyvät eri tieteenalojen oppisisältöjen, metodologian ja tieteellisen ajattelutavan omaksumiseen, kun informaaliset oppimisprosessit tuottavat vaikeammin hahmotettavia intellektuaalisia, toiminnallisia ja sosiaalisia toimintakompetensseja. Peter Scott (1995,154-167) on tiivistänyt nykyisessä yliopisto-opetuksessa ilmenevät muutokset havaintoihin, että opintokurssien suorittamisesta siirrytään osaamisen monipuolisempaan arviointiin esimerkiksi näyttökokeilla tms. tavoilla ja yksittäisistä ainelaitoksista siirrytään yhteisiin poikkitieteellisiin viitekehyksiin, tutkimusohjelmiin ja opetusprojekteihin. Lisäksi tieteenalakeskeisestä opetuksesta ollaan siirtymässä opiskelijakeskeiseen oppimiseen ja yksittäisten tietojen keräämisestä laaja-alaisempiin toiminnallisiin kompetensseihin. Keskeistä näissä muutoksissa on huomion kiinnittäminen formaalisen tieteenalapohjaisen opetuksen sijaan poikkitieteelliseen osaamiseen ja oppimisen tukemiseen.

Opiskelijoiden suhde omaan laitokseen ja sen henkilökuntaan

Oma ainelaitos ja sen henkilösuhteet muodostavat opiskelijoiden tieteellisen viiteryhmän, jonka suhteen opiskelijat arvioivat oman tieteenalansa tuottamia toiminta- ja ajattelutapoja. Pierre Bourdieu ja Jean-Claude Passeron (1979, 28-53) ovat osoittaneet, että opiskelijat eivät opi yliopistossa vain tiedollisia sisältöjä, vaan he sosiactlistuvat oman tieteenalansa akateeiniseen osakulttuuriin sekä omaksuvat alalleen tyypillisen tieteenalaspesitin habituksen, tieteellisen käsitteistön, elämäntavan ja kulttuurista makua kuvaavat dispositiot. Kuhin (1995, 137-139) havaintojen mukaan kontaktit opetus- ja tutkimushenkilökunnan kanssa voivat lisätä opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ja retlektiivistä ajattelukykyä, minkä ohella kontaktit voivat olla myös uusien tietojen ja taitojen hankinnan kannalta tärkeitä. Seuraava haastateltava toi esiin auktoriteettipelkonsa vähenemisen ja asiointikykynsä vapautumisen.

Kyllä se varmaan just ihan tätä jo, että pystyy helpommin soittaa ihmisille ja juttelemaan ihmisten kanssa. (...) Ehkä se, että ei oo enää semmoista auktoriteettipelkoa, että vaikka on tekemisissä oman laitoksen proffan kanssa ja huomaa että proffat on tavallisia ihmisiä.

Yliopiston virallisen normijärjestelmän ja julkilausuttujen tavoitteiden taakse näyttää kätkeytyvän erilaisia epävirallisia normistoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat ja säätelevät yliopiston toimintaa. Opiskelijoiden on sopeuduttava näihin piilokäytänteisiin ja julkilausumattorniin normistoihin ja kehitettävä niiden suhteen erilaisia selviytymisstrategioita (Aittola 1992). Joskus tällaiset asiat tulevat ilmi esimerkiksi laitosten vaatimuksena saada opiskelijat suorittamaan pakolliset opintonsa nopeasti ja tehokkaasti, jolloin pitkään opiskelleet saattoivat tuntea olevansa rasitteena ja keskiarvojen rumentajina, kuten seuraava pitkään opiskellut vastaaja kertoi:

Joskus, kun mä oon kokenut semmoista ymmärtämättömyyttä sen suhteen, että kun itse ei pysty sillai täyspainoisesti opiskelemaan. Niin että sit vaaditaan ihan samalla tavalla niitä suorituksia, samaan tahtiin ku toisiltakin. Joskus tämmöistä, mutta joskus taas niin kun mä sanoin, niin on ollu hyvin joustavaa ia mukavaa suhtautumista. Niin, semmoista että sitten vähän on katsottu, että taasko tuo 'N:nen vuoden' opiskelija tulee tänne.

Yliopiston eri henkilöstöryhmien välinen hierarkkisuus välittyy myös opiskelijoiden tietoisuuteen, kuten eräs haastateltu kertoi.

Kyllä siinä huomaa sen hierarkian, assistentin ja opiskelijan välillä. Että se on semmoinen tilanne jossa on lattiaan piirretty viiva, ja tästä ei astuta yli. (...) Sitten toisilta opiskelijoilta oon saanut aina hyviä neuvoja. Se on semmoista suusta suuhun tietoa, ja tuota, tosi hyviä neuvoja.

Eri tieteenalojen kulttuuriset, sosiaaliset ja kognitiiviset rakenteet ohjaavat niiden yhteisöllistä toimintaa, tutkimusta ja opetusta. Näinä kulttuuriset rakenne-erot heijastuvat laitoksen sosiaaliseen ilmapiiriin, opiskelijoiden ja henkilökunnan keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä erilaisiin tiedekulttuurisiin piirteisiin.

Opiskelijoiden keskinäiset suhteet

Opiskeluaika näyttää olevan hyvin intensiivistä maailmankatsomuksellisten pohdintojen ja oman identiteetin työstämisen aikaa. Haastattelemani opiskelijat arvioivatkin maailmankuvansa olevan jatkuvasti muutoksessa, kun palkkatyötä tekevien ikätovereidensa ajatusmaailmaa he kuvailivat "pysähtyneeksi". Thomas Ziehe (1991, 27) pitää identiteettityötä moderniin nuoruuteen kuuluvana välttämättömyytenä, koska nopeat yhteiskunnalliset muutokset estävät valmiiden identiteettimallien periytymisen. Sen vuoksi keskustelut opiskelijaystävien kanssa olivat tärkeä tapa selvitellä omia ajatuksia, valintoja ja maailmankatsomuksellisia pohdintoja. Näistä asioista kertoi seuraava haastateltavani:

Keskustelut kämppäkaverien kanssa. Keskustelut näitten ylioppilaskuntatuttujen kanssa. Toisen alan opiskelijoiden kanssa. Ne on ollu sitä tärkeää. Ne on ollu oppimisessa, silleen että on, ne on muokannut mun ajattelutapaa ihan selvästi. Ja ihan eri tavalla kun laitos esimerkiksi apuna jossain, ei ollenkaan. Ja sieltä alko löytyy pikkuhiljaa jollakin tavalla tai toisella. Sehän on mun historiassa oltu kovin juttu, että mä tajusin sen.

Opiskelijoiden keskinäiset vertaissuhteet mahdollistavat monia sosiaalisia ja persoonallisia oppimiskokemuksia, joissa on kyse monimutkaisten sosiaalisten taitojen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen opettelusta. Keskinäisessä kanssakäymisessään ihmiset kehittävät Ivar Frönesin (1996, 46-52) havaintojen mukaan monipuolisia interaktio- ja kommunikaatiotaitoja,jotka mahdollistavat erilaisten perspektiivien omaksumisen ja kyvyn toimia ryhmissä. Nämä interaktio- ja kommunikaatiotaidot tulevat olemaan työelämässä arvokkaita, sillä tulevaisuuden työprosessit tapahtuvat todennäköisesti yhä enemmän ryhmä- ja tiimityönä, jossa arvostetaan kykyä organisoida ryhmän toimintaa, kommunikaatiotaitoja sekä yhteistoiminnan sujuvuutta.

Seuraava humanistisessa tiedekunnassa opiskeleva haastateltava korosti sekä opiskelijoiden keskinäisten että laitoksen henkilökunnan kanssa tapahtuvan vapaamuotoisen vuorovaikutuksen merkitystä:

No, kyllä se on varmaan tätä tämmöinen kanssakäyminen niitten ihmisten kanssa tuo aina jotain tietoa lisää. Varsinkin sitten, kun on ystäviä opiskelemassa toisissa tiedekunnassa, niin sieltä aina haukkaa jotakin itselleen. Ja kaikkea tämmöistä. Ja sama sitten jos esimerkiksi oman laitoksen henkilökunnan kanssa, tämmöisissä vähän vapaammissa kuvioissa, niin kyllä sitä kautta kanssa tulee sitten tietoa lisää. Kun on noita yhteiskuntatieteilijöitä, niin niitten kautta on oppinut semmoisia, miten asioita voidaan ajatella toisin. Miten asia voidaan tehdä toisella tavalla. (...) Se on ihan sama kun pelleilis tuolla internetissä pitäs yhteyksiä eri puolille maailmaa, niin samahan se on täällä. Mitä laajaalaisemmin ja eri puolilta sulla on näitä suhteita, niin ainahan sieltä jotakin tulee kotiin. Se ehkä täällä on se, mitä mä olisin kaivannut enemmänkin.

Yliopistoa on yleensä pidetty suvaitsevana yhteisönä, jossa erilaisia ihmisiä ei arvioida niinkään ulkonäön vaan älyllisen toiminnan ja luovan työn perusteella. Kuhin (1995, 134-136) havaintojen mukaan erilaisten ihmisten kanssa toimiessaan opiskelijat oppivat ottamaan huomioon toisten tarpeet, hyväksymään erilaisuutta sekä näkemään eettisiin ja tiedollisiin ilmiöihin sisältyvää relatiivisuutta. Tärkeitä eroja tuottavia tekijöitä nykyisessä yliopistossa olivat tieteenala ja vuosikurssi, kuten seuraava haastateltava asian ilmaisi:

Joo, ja nimenomaan korostan sitä, että aktiivisella keskustelulla, on tullut vanhempia opiskelijoita ja nuorempia opiskelijoita eri alojen opiskelijoita. Eri alojen opiskelijat on ollu se valtava voima mitä mä oon saanut ia mitä mä en antaisi mihinkään kauppakorkeakouluun verrattuna ikinä pois. Se on ollu se voima, joka täällä on.

Nykyistä opiskelijaelämää kuvaavia piirteitä ovat yksilöllistyminen ja eri opiskelijaryhmien kulttuurinen eriytyminen. Opiskelijat ilmoittivat opiskelijakulttuurin tulevan esiin opiskelijoiden elämäntavassa, eikä sen katsottu edustavan erityistä "opiskelijakulttuuria". Opiskelijakulttuuriin näyttää pätevän Bourdieun ja Passeronin (1979, 28-53) havainto, että eri opiskelijaryhmien kulttuurisia erityispiirteitä kuvaavat habitukset rakentuvat erilaisten osakulttuurien luomalle perustalle. Haastatellut kuvasivat opiskelijoiden jakaantuvan pieniin "kuppikuntiin", joiden perustana toimivat tieteenala, vuosikurssi, ystävyyssuhteet ja vapaa-ajan harrastukset (Aittola 1992).

Ylioppilaskunta ja järjestötoiminta

Opiskelijaelämässä on jatkuvasti erilaisia osoituksia opiskelijoiden yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, joka ei ole sidoksissa selkeisiin poliittisiin ryhmittymiin. Yhä useammin opiskelijoiden yhteiskunnallinen aktiivisuus on suuntautunut erilaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, kuten Greenpeace, Kehitysmaayhdistys, Amnesty international tai Seta. Opiskelijoiden ainejärjestöt, ylioppilaskunnat ja erilaiset järjestöt antavat Kuhin (1995,131-134) mielestä hyvät mahdollisuudet eri ihmisten kanssa kommunikoinnin ja asioiden organisointitaitojen oppimiseen sekä erilaisten opiskelijaelämään, tapahtumiin tai tempauksiin liittyvien projektien johtamiseen.

Ylioppilaskunnassa aktiivisesti toiminut opiskelija kertoi seuraavan kokemuksen:

Mä olin ylioppilaskunnassa, siellä tajusi että täällä pystyy vaikuttamaan, että voikin keskustella ihan omana asiantuntijanaan. Sen tajuaminen oli valtavan tärkee asia. (...) Yhtäkkiä se, että se opintotukimielenosoitus, mikä oli täällä 1991, niin sehän oli valtava kokemus sillä tavalla. Se oli valtavan tavoitteellista toimintaa. Siinä näkyy ne suorituspaineet tavallaan, ja ne, että oli sellainen valtava vastuu, vastuun kokemisen sukupolvi on toinen, mikä minulle tulee mieleen just siihen samaan liittyen. Että se on valtava vastuu siinä. Mä en oo ylioppilaskunnan hallituksessa sen takia, että mä oon vaan leikkimässä ja hakemassa itselleni kannuksia.

Opiskelijat ovat aktiivisia erilaisessa järjestötoiminnassa, joissa he joutuvat usein hoitamaan tärkeitä tehtäviä. Nämä tilanteet ovat myös oppimistilanteita, joissa voi kehittää hyvin monia tärkeitä toimintakompetensseja, kuten seuraava haastateltava on kertonut:

Mä voisin siitä järjestötoiminnasta puhua. Mä oon ollu täällä paikallisessa SETAssa toimimassa, tehty paljon vapaaehtoistyötä, ja se on-ollu aika semmoinen tärkeä. Ja hyvin monenlaisia juttuja, rahan vaihtoa tai rahastonhoitajana, ja sitten tiedotusvastaavana sopinut ihmisten kanssa erilaisia juttuja, mä oon järjestänyt bileitä. Sen mä oon kokenut hyvin antosana. Tämmöinen vapaaehtoistyön viehätys, että minulle se on kyllä ollu, auennut aika paljon sitten sen hyvät puolet ja huonotkin puolet sitten.

Eräs yhteiskuntatieteiden naisopiskelija puolestaan kertoi kokemuksistaan Kehitysmaa-kauppayhdistyksessä:

"Sehän on ollu oikein semmoinen sosiologien ja yhteiskuntapolitiikan naisopiskelijoiden juttu. Mutta että kyllähän se tietysti on ollu tavallaan just sitten ehkä semmoinen, minkä on kokenut että tässä voi jollain tavalla konkreettisemmin toteuttaa sitä mitä on sitten ehkä vähän abstraktimmalla tasolla oppinut. Just että saa tyydytystä siitä, että tekee jotain semmoista aika, mitä nyt tommosen kaupan pyörittäminenkin on aika konkreettista ja arkista. Varmaan se kipinä esimerkiksi siihen toimintaan on jollain tavalla tullut opintojen myötä, että on alkanut miettimään niitä juttuja ja silleen."

Nykyisessä opiskelijaelämässä ei ole enää yhtä selkeää elämäntavan tai vapaa-ajan jäsentäjää. Opiskelijat hajaantuvat osakulttuureihin, minkä vuoksi 1990-lukua kuvattaessa ei ole syytä puhua yhtenäisestä opiskelijakulttuurista saati opiskelijaliikkeestä. Opiskelijoilla oli useita "kenttiä",joita he pyrkivät hallitsemaan erilaisten toimintastrategioiden avulla. Joillekin on tärkeää menestyä opinnoissa, toiset keskittyvät vapaa-aikaan, jotkut satsaavat vapaaehtoistoimintaan, kun taas osa haluaa keskittyä kotielämään ja ystävien kanssa seurusteluun. (Aittola 1992).

Työssäolo

Yhä suurempi osa yliopisto-opiskelijoista käy opintojen ohella työssä, osa vapaaehtoisesti, mutta yhä useampi joutuu tekemään työtä pakon sanelemana, sillä opintotuki ei takaa riittävää toimeentuloa. Suurelta osin nämä työt ovat erilaisia palvelualan, opetustoimen tai tietotekniikan alojen tehtäviä. Opintojenaikaista työssäoloa ei kuitenkaan ole pidetty vain kielteisenä asiana, sillä kuten seuraavat vastaukset osoittavat, työssäolo on opettanut hyvin monenlaisia taitoja. Kuh (1995, 139-141) on myös todennut sen, ettei työssäkäynti kehitä pelkästään yksinkertaisia työtaitoja, vaan se voi opettaa monipuolisia vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja. Matkaoppaana ollut opiskelija arvioi työkokemustaan seuraavasti:

Se matkaoppaana olo oli kyllä aika opiskelujakso, siis just nimenomaan siinä suhteessa. No, kieliä mä oon osannut puhuu ennen sinne lähtöäkin, että ehkä se hioutuu sitten, semmoinen käytännön varmuus. Mutta sit kaikki tämmöinen mitä täältä yliopistolla puuttuu, että miten selviytyä yliopiston ulkopuolella. Silloin kun ei voi nojata muuhun kun omaan itseensä, ja siis tämmöisiä asioita. Ja sitten tämmöistä kanssakäymistä ihmisten kanssa. Ja sitten tämä kansainvälistyminen, mikä sit minun ikäpolvelta puuttuu. Että jos ei sit itse lähde hakeen tuolta maailmalta ei sitä opi. Että nyt mä opin sen, että voi asioita katsoo vähintään kahdelta eri kantilta.

Tämä haastateltava puolestaan pohti yleisesti työssäolon merkitystä itselleen:

Työssäolo on antanut tietoa. Siis kaikenmaailman käytännön asioista. Käytännön elämästä. Siis kaikesta siitä, mitä ei tapahdu yliopistolla. Ja sit just sen, että jotain ... pistää asioita tärkeysjärjestykseen, mitkä on minulle itselle tärkeitä. Eikä se oo pelkästään tämä opiskelu, vaan elämässä pitää olla jotain muutakin. Ja pitää tavata ihmisiä yliopiston ulkopuolelta, koska musta tuntuu, että jos jää tänne pyörimään, niin sitähän näivettyy pystyyn.

Työssä tapahtuvaa informaalista oppimista voi perustellusti pitää myös itseohjautuvana oppimisena, jota muu työyhteisö ja työpaikan epäviralliset ja satunnaiset kontekstit voivat tukea. Rod Gerber, Colin Lankshear, Stefan Larsson ja Lennart Svensson (1995, 26-32) ovat havainneet, että työpaikalla tapahtuvan informaalisen oppimisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat omien työskentelytapojen observoinnit ja omista virheistä oppiminen, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja työtovereiden kanssa käydyistä informaalisista keskusteluista oppiminen, muodolliseen työpaikkakoulutukseen osallistumisen myötä tapahtuva työtapojen ja työtapojen kehittyminen, näkyvän ja vaistonvaraisen suunnitteluprosessin oppiminen, erilaisten työhön liittyvien projektien johtamiseen ja ohjaamiseen liittyvä kokemuksellinen oppiminen sekä erilaisten laadunarvioinnin metodien omaksumisen myötä tapahtuva oppiminen.

Matkustelu

Nykyiset opiskelijat ovat aktiivisia matkustajia ja hyvin monella haastatellulla tuntui olevan kokemusta joko ystävien kanssa tai yksin tehdyistä interrail-matkoista. Matkustamista ei yleensä ole ajateltu oppimisprosessiksi, mutta esimerkiksi Kuhin (1995, 141-142) havaintojen mukaan matkustelu on ollut monille opiskelijoille hyvin tärkeä oppimiskokemus. Näin asiaa kuvasivat seuraavat haastatellut:

Ihan opiskelun alkuvaiheessa mä olin interreilillä yhden mun ystävän kanssa. Se oli varmaan tietysti myös osa semmoista, että interrail kuuluu tähän, ja että tässä nyt ollaan sitten tosi kovia tyttöjä kun ollaan käyty Kristianissa ja missä kaikissa näin. Se oli ihan hauska matka, ja oon mä sit käynyt Lontoossa oon käynyt pari kertaa ja sit mä olin työleireillä, viime kesänä itse asiassa, minulla ei ollu kesätöitä, nimittäin Tanskassa. Ja se vähän liittyi kehitysmatematiikkaan. Koko ajanhan sitä reflektoi, että mitä tahansa tekee että sehän on tavallaan mun mielestä se on sosiologin helmasynti, että ei mitään voi tehdä ilman, että koko ajan...

Minulle ne on ollu kaikkein tärkeimpiä, ehdottomasti. Siis ne vuodet mitä mä oon ollu ulkomailla tai reissannut jossain vähän pitemmällä tai pyörinyt täällä noissa järjestöissä, niin se on ollu minulle kaikkein suurin avu, mitä mä näin ehkä tullut myös mun tavakseni erottautua.

Opiskelun huippuhetket

Opiskeluaikaan sisältyy sekä erilaisia intensiivisesti koettuja asioita että arkisen tasaista puurtamista. Jos opiskelurutiinia katkaisevia kohokohtia ei olisi, opiskeluaika voisi tuntua harmaalta ja yksitoikkoiselta (Aittola 1992, 83-84). Seuraavat opiskelun huippuhetkiä koskevat havainnot kuvaavat, miten erilaisista asioista tai tapahtumista ihmiset ovat saaneet merkitystä opiskelulleen:

Opiskeluni huippuhetkiä? Ei minulla kai mitään huippuhetkiä ole ollut? Kai se on arkipäivän huippua, että lukee venäjäksi kiriatenttiin Bahtinia tai Lotmania ja pääsee läpi. Sekin oli kiva kun proffa kirjoitti minulle lausuntoa apurahaa varten, niin se laittoi siihen, että 'henkilö jota mielellään suosittelee apurahan saajaksi'. Apurahaa ei kylläkään tullut.

No, sellaiset tilanteet, että tulee joku ahaa-elämys. Että huomaa, kun lamppu välähtää päässä, että tätä sillä teorialla tarkoitetaan, että tämä on sen pointti, tai sitten jossakin muussa asiassa, jos voi soveltaa tätä teoriaa, niin semmoiset on minusta hyviä, koska, se vaan tavallaan välähtää.

Ne on olla jotain hyvää menestystä tenteissä. Niin sitten siihen graduun liittyen nimittäin jos on kehuttu, että se on hyvin kirjoitettu, niin totta kai se tuntuu tosi hyvältä. Semmoisia, varsinaisesti opiskeluun liittyen. Muuten tuollaisia positiivisia kokemuksia liittyy tähän vapauteen. Että voi esimerkiksi keskiviikkoaamupäivänä herätä kymmeneltä ja keitellä siinä kahvit. Se ei oo niin sidottua se. Sen oon kokenut positiivisena, saada tehdä asioita niin kun haluaa.

Yleisesti opiskelijat ilmoittivat opiskelun huippuhetkenä olleen sen, että he ovat saaneet jonkin vaativan tentin tai harjoitustyön läpi. Lähes yhtä merkittävä ilon lähde kuitenkin oli asioiden uudenlainen oivaltaminen ja hyvä opintomenestys. Lohduttomalta sitä vastoin vaikuttaa se, että monet haastatelluista kuvasivat opiskelun olevan "harmaata puurtamista" ilman erityisiä huippuhetkiä

Pettymykset

Opiskelijoiden kuvaus opiskeluajastaan ei ollut yksinomaan myönteinen, sillä se edellytti myös monien ongelmien, puutteiden ja epäkohtien hyväksymistä. Kielteisimpinä asioina pidettiin taloudellista epävarmuutta, kovaa opiskelutahtia, opintojen putkimaisuutta ja henkilökunnan auktoriteettiin mukautumista (Aittola 1992, 55, 85). Huolta tuottivat myös asunto-ongelmat, työttömyyden uhka ja epävarmuus omien kykyjen riittävyydestä. Nämä samat ongelmat ovat yleisiä myös työssäkäyville nuorille aikuisille. Nämä yliopistoon ja opiskeluun liittyvät tekijät aiheuttivatkin opiskelijoille ylimääräistä stressiä ja henkistä väsymystä. Näin asiaa pohtivat seuraavat opiskelijat:

Ett se kilpailu tulee niin mielettömän kovaksi että sä petyt siihen; no että mä luulin tulevani tekemään tänne jotain, että mistä mä saan jotain, mutta yhtäkkiä sä huomaat, että sä oletkin vaan osa massaa. Että ei oo mikään "big deal" olla yhteiskuntatieteiden maisteri.

Joskus pettyy itseensä, sillä tavalla että voi itku miten mä oon voinut olla näin laiska ja voi inha kun mä en taaskaan tehnyt ajoissa, vaikka mä viime kerralla lupasin, että ei nyt seuraavalla kerralla kävisi. Ei niinkään ulkopuoliseen todellisuuteen, tai siihen. Että oon itseeni pettynyt ja omaan saamattomuuteen. Saamattomuus on se, se on varmaan aika yleistä, ainakin mitä mä oon katsellut kavereiden, se on yleinen joku, ei nyt sairaus.

No ihan siis jotkut yksittäiset kurssit on ollu pettymyksiä. Että esimerkiksi meillä mä muistan aikanaan neuvottelutaidon kurssi oli mun mielestä valtavan surkea, ja mua oikein jäi harmittamaan. Ja sitten, omana henkilökohtaisena pettymyksenä on se, että en oo tarpeeksi tajunnut opiskelujen merkitystä. Että ei oo ottanut irti sitä mitä on ollu tarjolla. Siihen on suhtautunut hirvittävän kevyesti.

Yliopisto-opiskelun kovat suorituspaineet, tulevaisuuden epävarmuus sekä koulumainen piilo-opetussuunnitelma ja yliopiston hierarkkinen valtarakenne ovat tehneet opiskelusta "yliopistopeliä", jossa Wolf Wagnerin (1978, 19-52) kuvaamalla tavalla vaihtelevat ahdistuksen ja bluffaamisen kaltaiset tuntemukset. Avoimen oppimiskulttuurin rinnalle ovat tulleet instrumentaaliset selviämisstrategiat ja epävarmuus siitä, onko opiskelussa mitään mieltä tai antaako se turvattua leipäpuuta tulevilla työmarkkinoilla.

Kohti avointa oppimisympäristöä

Yliopiston mahdollistamat vapaamuotoiset toiminnat kehittävät merkittävällä tavalla opiskelijoiden elämänhallintaa sekä opettavat erilaisia tietoja ja taitoja. Oppiminen on kontekstualisoitunut opiskelijoiden arkielämään, sosiaalisiin verkostoihin ja muuttuviin toimintatilanteisiin. Kaikelle yliopistoympäristössä tapahtuvalle oppimiselle on ominaista konteksti- ja tilannesidonnaisuus, sillä oppiminen tapahtuu aina jossakin tilanteessa. Suuri osa oppimisesta synty vastaukseksi erilaisten päivittäisten toimintatilanteiden esiintuomiin ongelmiin. Jean Lave ja Etienne Wenger (1991, 29-37) ovat korostaneet oppimisen kumpuavan arkipäivän tilanteisiin liittyvistä tiedoista, taidoista, ynunärryksestä, kominunikaatiosta ja osallistumisesta. Työelämässä edellytetään yhteistyökykyjä, vuorovaikutus-ja komrnunikaatiotaitoja sekä kykyä selviytyä erilaisista poikkeustilanteista. Näitä asioita ei välttämättä opita muodollisen opetuksen yhteydessä, mutta niiden kehittymistä voivat erilaiset yliopistoyhteisöön liittyvät informaaliset toiminnot ja oppimistilanteet edistää.

Yliopistolta toivotaan nykyisin monia ristiriitaisia asioita. Hallinto ja valtiovalta toivovat yliopistolta tehokkuutta, tutkijat ja opettajat toivovat yliopistolta hyviä työskentelyolosuhteita, opiskelijat toivovat laadukasta opetusta ja tutkintojen hyvää relevanssia työmarkkinoilla. Yliopistoa koskevassa keskustelussa jää usein huomaamatta Marjatta Marinin (1989, 91-92) painottama asia, että yliopisto on myös elnmäntapaympäristö. Yliopisto on luovien ihmisten ja luovuutta ideaalina pitävien ihmisten yhteisö, jolla on omat toimintatapansa, arvonsa ja sisäiset normistonsa, minkä vuoksi tämän yhteisön omille toimintatavoille, pyrkimyksille ja ajatuksille pitäisi antaa nykyistä enemmän tilaa, eikä pyrkiä kahlitsemaan tieteellistä toimintaa tai opiskelua turhilla hallinnollisilla säädöksillä, normeilla tai tuloskriteereillä.

Opiskelijoiden ajattelutapojen ja opiskelunaikaisen elämän muutokset heijastelivat heidän yleisten elämänarvojensa muuttumista. Useat opiskelijat ilmaisivat muuttuneensa opiskelun ansiosta kypsemmiksi ja avarakatseisimmiksi, sillä opiskeluaikaan sijoittuvat yleiset elämänmuutokset olivat pakottaneet kehittämään erilaisia selviämisstrategioita ja toimintakompetensseja. Useat tutkimuksissani mukana olleet opiskelijat korostivat, että he olivat oppineet opiskelijaelämästä ja oleskelustaan yliopistoyhteisössä ainakin yhtä paljon kuin varsinaisista opinnoistaan. Sandfordin (1981, XVII) esittämä huomautus siitä, että yliopistollista opiskeluprosessia ja opiskeluaikaa tarkastellaan pelkästään tehokkaan akateemisen koulutuksen näkökulmasta ikään kuin se olisi yliopisto-opintojen ainoa tarkoitus, tuntuu hyvin aiheelliselta. Useimmat opiskelijat asettavat yliopistolliselle opiskeluprosessilleen ja opiskelunaikaiselle elämälleen monia muitakin tavoitteita, jotka saattavat olla yhtä tärkeitä ja merkityksellisiä kuin opiskelulle asetetut viralliset tavoitteet. Sen vuoksi yliopistoopiskelun tuottamia oppimisprosesseja on syytä tarkastella yksittäisiä tieteenalakohtaisia oppimistuloksia laaja-alaisemmin.

Seuraava haastateltava kuvasi hyvin sitä, miten monitahoisia yliopisto-opiskelun vaikutukset voivat olla:

Olen tullut vähän viisaammaksi. Tai siis olen saanut lisää tietoa. (...) No, ehkä se on tärkeintä. Ja sitten mä olen oppinut tulemaan ihmisten kanssa toimeen. Mä olen aina tullut toimeen, mutta mä oon ehkä opetellut uusia kanssakäymisen tasoja, ja viimeisin, mitä olen oppinut, on esiintyminen. En mä kyllä vieläkään hirveästi pidä siitä, ku joutuu esiintymään. Kai sitä sitten vähitellen oppii tajuamaan, että eihän tämä hirveetä oo... Mä olen oppinut hirveästi täällä. Sen opiskelun, opiskelualojen lisäksi. Yleensä kanssakäymistä ja kaikkea, sosiaalisuuteen liittyvää. Tämä yliopisto on paljon muutakin kun vaan tiedon opiskelua, kaikkea muutakin kun semmoista kirjatietoa.
Yliopistoa voidaan siis pitää oppimisympäristönä, jossa yliopistoyhteisön tarjoamat oppimismahdollisuudet voitaisiin sisällyttää jo koulutuksen suunnitteluun. Yliopistoyhteisöön sisältyvien oppimisprosessien tietoinen hyödyntäminen edellyttäisi sitä, että jo yliopistojen arkkitehtoonisessa suunnittelussa ja rakentamisessa otettaisiin huomioon vapaamuotoisten kokoontumisten ja sosiaalisen yhdessä olon kannalta tarpeellisten kokoontumistilojen luominen. Samoin tärkei-tä huomioon otettavia asioita olisivat erilaiset opiskelun tukipalvelut, kuten hyvät kirjasto- ja atk-palvelut, iltaisin avoinna olevat kahviot, monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja hyvin toimivat terveyspalvelut.Yliopistoyhteisöön sisältyvien oppimisprosessien hyödyntämistä haittaa kuitenkin ahdas oppimiskäsitys, joka painottaa yksittäisten oppisisältöjen tärkeyttä ja unohtaa sen, ettei yksittäisistä tiedoista tai valmiista ajattelumalleista ole paljoakaan apua myöhäismodernin yhteiskunnan ja työelämän nopeissa muutoksissa. Kuhin (1995, 150) mielestä opiskelijoita tulisi kannustaa ottamaan osaa erilaisiin yliopistoyhteisön tarjoamiin toimintoihin, harrastuksiin ja järjestöihin. Yliopisto voisi luoda nykyistä paremmat mahdollisuudet opiskelijoiden tietojen ja taitojen monipuoliseen kehittämiseen, monipuoliseen kommunikaatioon ja vastuun ottamiseen omasta opiskelttsta. Työelämässä tarvitaan pikemminkin kykyä riskinottoon, valmiiden ajattelutapojen kyseenalaistamiseen ja yksittäisten tieteenalojen tarjoamien tietokenttien ylittämiseen. Korkeakoulupedagogisen tutkimuksen tulevaisuuden haasteeksi voivatkin muodostua juuri yliopistoympäristöön sisältyvät inforinaaliset oppimisprosessit, joiden avulla opiskelijat hankkivat monipuolisia tietoja, taitoja ja toimintakompetensseja.
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