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Tähän sanastoon on koottu keskeisiä termejä, joiden ym-
märtäminen on välttämätöntä, mikäli mielii muodostaa
käsityksen kognitiotieteen (esi)historiasta. Vaikka sanas-
toon on valikoitu terminologiaa melko laajalta alueelta,
se on pyritty pitämään tiiviinä.

Kognitiotieteen “esihistoriaan” rajoittuessaan sanasto
jättää ulkopuolelleen monia tärkeitä termejä – tällaisia
ovat lähes kaikki 1900-luvulla kehitetyt uudet kognitio-
tieteelliset käsitteet. Joitakin sellaisia on kuitenkin otettu
mukaan niiden keskeisyyden vuoksi (esim. komputationa-
lismi, laskenta). Tällöinkin motiivina on kuitenkin ollut,
että käsitteillä on osoitettavissa olevan selvä kytkös joi-
hinkin “esihistoriallisiin” ajatusmalleihin tai -kulkuihin.
Tämä käy ilmi ristiviitteistä, jotka sanastossa on mer-
kitty asteriskilla eli “tähdellä” (*). Mukaan on otettu
myös mahdollisesti itsestään selviltä vaikuttavia termejä
(kuten *anatomia, *fysiologia). Ne on sisällytetty sanas-
toon lähinnä niiden käytössä joskus esiintyvän leväpe-
räisyyden vuoksi. Toisaalta on pidettävä mielessä, että
tieteenaloja ei koskaan voi suljetussa mielessä tyydyttä-
västi määritellä. (Sama pätee toki muihinkin termeihin,
ks. *hermeneuttinen kehä!)

Sellaiset termit, joilla ei ole vakiintunutta suomennos-
ta, olen merkinnyt tikarilla (†). Muodostaan huolimatta
symboli ei siis merkitse, että termi olisi kuollut tai kuo-
lemassa, pikemminkin, että se on suomen kielessä vas-
ta syntymässä. Tällaisten termien kohdalla annan oman
suomennosyritelmäni ohella myös alkuperäiskielisen vas-
tineen. Termien etymologiaa esittelen, mikäli se on ter-
min ymmärtämisen kannalta erityisen valaisevaa.

Sanastossa esiintyy myös erisnimiä. Periaatteessa on
virheellistä ajatella, että tieteenhistoria voitaisiin ongel-
mattomasti henkilöidä yksittäisiin tieteilijöihin. Monet
käsitteet kuitenkin“henkilöityvät”tällä tavalla melko hy-
vin. Jotta itse käsitteet asettuisivat riittävällä tavalla
kontekstiinsa, on siis paikallaan myös mainita jotakin noi-
den käsitteiden takana olevista ihmisistä. Henkilötietojen
mukaan ottaminen myös antaa vuosilukuineen sanastolle
kronologista perspektiiviä.

Tämä suppea sanasto voi toimia vain lähtökohtana
modernin kognitiotieteen syntyyn ja sisältöön vaikutta-
neiden historiallisten linjojen tarkastelulle. Hyviä lähtei-
tä jatkotutkimuksiin ovat esimerkiksi Routledge Encyclo-

pedia of Philosophy, Cambridge Dictionary of Philosophy,
Oxford Companion to Philosophy ja Oxford Dictionary of

Psychology. Internetistä löytyy Stanford Encyclopedia of

Philosophy (http://plato.stanford.edu/).
Korjaus-, parannus- ja lisäysehdotukset pyydän lähet-

tämään osoitteeseen henri.kauhanen@helsinki.fi.

a

afferentti: hermosäie (eli *neuronin aksoni) on affe-
rentti, jos se kuljettaa aisti-impulssia aivoja kohti.
Vrt. *efferentti.

aktio: Descartesin psykologiassa: sellainen tapahtuma,
jossa mieli tai sielu on aikaansaavana tai alullepane-
vana osapuolena. Esimerkiksi tahtomiset ovat aktioi-
ta tässä mielessä. Vrt. *passio.

Akvinolainen, Pyhä Tuomas (n. 1225–1274): italialai-
nen filosofi ja teologi, tärkeä *skolastikko, joka pyrki
yhdistämään *Aristoteleen ja kristinuskon.

analyyttinen filosofia: englanninkielisissä maissa 1900-
luvun alulta vallalla ollut filosofian muoto. Formaa-
li logiikka ja luonnollisen kielen analysointi ovat ol-
leet analyyttisessä filosofiassa keskeisellä sijalla. Vuo-
sisadan alkupuolen tärkeimpänä analyyttisen filoso-
fian suuntauksena voidaan pitää *loogista empiris-
miä. Vrt. *mannermainen filosofia.

analyyttinen–synteettinen: *semanttinen erottelu väi-
telauseille eli *propositioille. Propositio on analyyt-
tinen, jos sen totuusarvo riippuu vain“siitä itsestään”
eli siinä käytettyjen käsitteiden merkityksistä. Pro-
positio on synteettinen, jos sen totuus tai epätotuus
riippuu siitä, “miten maailma makaa”. Esimerkiksi
propositio ‘Kaikki poikamiehet ovat naimattomia’ on
analyyttinen, ja analyyttisesti tosi. Propositio ‘Kaik-
ki miehet ovat naimattomia’ on synteettinen, ja syn-
teettisesti epätosi. Erottelulla on keskeinen sija Im-
manuel *Kantin teoreettisessa filosofiassa. Joissakin
filosofisen *naturalismin muodoissa erottelu on hy-
lätty. Vrt. apriorinen–aposteriorinen.

anatomia: biologian tai lääketieteen osa-alue, joka tut-
kii elävien olioiden rakennetta. Vrt. *fysiologia.

animaalispiritus: ks. *elonhenki.

antiikki: tässä yhteydessä: ns. klassinen antiikki eli ai-
kakausi n. vuodesta 800 eaa. n. vuoteen 500 jaa., jol-
loin kreikkalainen ja roomalainen kulttuuri kukoisti-
vat.

antropologia: “tiede ihmisestä”; juontuu kreikan sanois-
ta ἄνθρωπος (ihminen) ja λογία (tiede, tutkimus).
Voidaan hyvin karkeasti jakaa biologiseen antropo-
logiaan ja kulttuuriantropologiaan.

aposteriorinen: ks. *apriorinen–aposteriorinen.

apriorinen–aposteriorinen: *epistemologinen erottelu
väitelauseille eli *propositioille. Propositio on aprio-
rinen, jos se tiedetään “etukäteen”, kokemuksesta
riippumatta. Propositio on aposteriorinen, jos sen to-
tuudesta tai epätotuudesta varmistuakseen on vedot-
tava kokemukseen. Propositio ‘2 + 2 = 4’ on aprio-
rinen. Propositio ‘Kaikki joutsenet ovat valkoisia’ on
aposteriorinen. Erottelulla on olennainen sija Imma-
nuel *Kantin teoreettisessa filosofiassa. Joissakin filo-
sofisen *naturalismin muodoissa erottelu on hylätty.
Vrt. *analyyttinen–synteettinen.

Aristoteles (384–322 eaa.): kreikkalainen filosofi, biolo-
gi, fyysikko, psykologi, jne. jne., tai, kuten *Akvi-
nolainen sanoo, “Filosofi” (isolla F:llä). Aristoteles-
ta pidetään usein länsimaisen tieteen isänä. Hänen
tuotantonsa laajuus on valtava, jopa ensyklopedinen
suhteutettuna aikansa tietämyksen määrään.

arkhe: muinaiskreikan sanasta αρχή. *Esisokraattis-
ten luonnonfilosofien käyttämä termi, joka tarkoit-
taa *olevaisen alkuperustetta: sellaista tekijää, josta
käsin kaikki muu voidaan selittää, johon kaikki ha-
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vaitun maailman ominaisuudet lopulta palautuvat.
Thaleen (n. 624–546 eaa.) filosofiassa arkhe oli vesi.

arkipsykologia: ne “keittiöpsykologiset” käsitteet ja vä-
lineet, joiden avulla selitämme ja ymmärrämme ih-
misten toimintaa riippumatta siitä, olemmeko opis-
kelleet akateemista psykologiaa. Kutsutaan myös
kansanpsykologiaksi (engl. folk psychology). Ei tule
sekoittaa *Wundtin *kansainpsykologiaan.

assosiationismi: teoria, jonka mukaan mieli toimii as-
sosioimalla yhteen ajatuksia tai mielensisältöjä. Yh-
distyy usein *empirismiin(2). Monia *behavioristisia
selitysmalleja voidaan pitää assosiationistisina.

atomismi: 1. *antiikin Kreikassa ensimmäistä kertaa
esitetty *ontologinen käsitys, jonka mukaan todel-
lisuus koostuu tyhjästä (tai tyhjiöstä) ja atomeis-
ta, jakamattomista (ἄ+τομος) perusosasista. Jokai-
nen maailman kappale on siis atomeista kokoonpan-
tu, ja atomien liike, yhdistyminen ja eroaminen selit-
tävät todellisuudesta tekemämme havainnot. Antii-
kin Kreikassa teoriaa kannattivat mm. Leukippos ja
Demokritos; *Aristoteles esitti sitä kohtaan kritiik-
kiä. Vrt. *elementti. 2. psykologiassa käsitys, jonka
mukaan mielensisällöt tai mielentilat ovat atomien ja
molekyylien kaltaisia. Ks. *mentaalikemia.

b

behaviorismi: 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla val-
lalla ollut koulukunta, jonka mukaan *psykologian
tehtävänä on käyttäytymisen selittäminen, ennusta-
minen ja kontrollointi. Tämä luonnehdinta on to-
sin karkea, sillä behaviorismilla oli monta muotoa.
Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että behavioris-
tit katsoivat *sisältöpsykologialle tyypillisen mielen-
tiloihin viittaamisen ongelmalliseksi, sillä mielentilat
eivät ole *julkisesti havaittavia. Sisältöpsykologialle
tyypillisen *introspektion hyödyntämisen sijasta be-
havioristien mukaan psykologian tulee pyrkiä muo-
toilemaan lakeja, jotka yhdistävät organismille anne-
tun syötteen organismin antamaan vasteeseen, selit-
täen näin organismin havaitun käyttäytymisen. Be-
haviorismi oli useimmiten *empirististä(1,2) ja sai
tieteenfilosofiset vaikutteensa yleensä *loogisilta em-
piristeiltä. 1960-luvulla vallalle noussut *komputa-
tionalismi on lähes syrjäyttänyt behaviorismin psy-
kologiassa, mutta monia behaviorismille tyypillisiä
piirteitä sisältyy myös komputationalismiin. Erityi-
sesti *introspektion katsotaan olevan ongelmallista.
Ks. myös *looginen behaviorismi, *metodologinen
behaviorismi, *ontologinen behaviorismi, *radikaali
behaviorismi.

Bellin–Magendien laki: se havainto, että motoriset (*ef-
ferentit) ja sensoriset (*afferentit) hermoimpulssit
kulkevat omissa hermosäikeissään: tavallinen hermo-
säie kuljettaa siis impulssia vain yhteen suuntaan. Li-
säksi sensoriset hermosäikeet kulkevat selkäytimeen
dorsaaliselta eli selän puolelta, kun taas motoriset
hermosäikeet jättävät selkäytimen ventraaliselta eli
vatsan puolelta. Nimetty skotlantilaisen Charles Bel-
lin (1774–1842) ja ranskalaisen François Magendien
(1783–1855) mukaan. Vrt. *Müllerin laki.

Brentano, Franz (1838–1917): saksalainen filosofi ja
psykologi. Ks. *intentionaalisuus.

d

Descartes, René (1596–1650): ranskalainen filosofi.
Merkittävä *epistemologi ja ehkä kuuluisin *dualis-
min kannattaja.

dualismi: *ontologinen käsitys, jonka mukaan *olevai-
sella on kaksi puolta tai toisistaan jyrkästi eroa-
vaa ominaisuutta. René *Descartesin substanssidua-
lismissa nämä puoliskot ovat ulottuvainen substans-
si, ts. materia, ja ajattelevainen substanssi, ts. mieli
tai *sielu(2).

e

eetteri: ks. *elementti
efferentti: hermosäie (eli *neuronin aksoni) on efferent-

ti, jos se kuljettaa hermoimpulssia aivoista poispäin.
Vrt. *afferentti.

elementti: sellainen *olevaisen osanen, jolla on olen-
nainen ja perustava rooli olevaisen konstituoimises-
sa. Antiikin klassiset neljä elementtiä olivat tuli, il-
ma, vesi ja maa. Elementtiajattelun puhtaimmas-
sa muodossa kaiken olevaisen ajateltiin muodostu-
van näistä neljästä elementistä. Todellisuudessa ha-
vaittu monimutkaisuus ja monimuotoisuus selitettiin
sillä, että eri olioissa oli eri elementtejä edustettui-
na eri suhteissa. Myöhemmin elementtien listaan li-
sättiin myös eetteri eli kvintessenssi (kirjaimellises-
ti: viides elementti). Aristoteleen filosofiassa elemen-
teillä on olennainen rooli maailman dynamiikan se-
littäjinä: tuli ja ilma pyrkivät poispäin universumin
keskipisteestä, siinä missä vesi ja maa pyrkivät sitä
kohti. Eetteri kuuluu tässä ajattelussa “kuunylisten”
taivaanpallojen maailmaan, joka on muuttumaton ja
ikuinen (ks. *ptolemaiolainen maailmanjärjestelmä).
Vrt. *atomismi.

elonhenki: Descartesin fysiologiassa hermot sisältävät
“elonhenkiä”, jotka saavat aikaan lihasten liikkeen ja
(toiseen suuntaan) aistimusten välittymisen aistieli-
mestä aivoihin ja edelleen *sieluun(2). Descartesin
mukaan elonhenget ovat “jonkinlaista ilmaa tai tuul-
ta”, ja ne ovat nimestään huolimatta materiaalisia,
eivät millään muotoa “hengellisiä”. Käsite periytyy
Galenoksen (100-l. jaa.) fysiologiasta. Vrt. *pneu-
maattinen metafora.

empirismi: 1. *epistemologinen teoria, jonka mukaan
väitteen totuus riippuu siitä, mitä kokemus kertoo,
ei siitä, mitä järki sanoo. Vrt. *rationalismi(1). 2.
psykologinen teoria, jonka mukaan mielen sisällöt ja
toiminnot periytyvät kokemuksesta eivätkä ole syn-
nynnäisiä. Synnynnäiseksi oletetaan vain minimaa-
linen psykologinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa
havaintojen keräämisen ja induktiivisten yleistysten
tekemisen. Vrt. *nativismi.

ensimmäinen liikuttaja: *metafysiikassa: se, mikä saa
aikaan liikkeen. *Aristoteleen mukaan tämä ensim-
mäinen liikkuja on itse liikkumaton.
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epistemologia: *filosofian osa-alue, joka tutkii sitä, mi-
tä ja miten tiedetään. Klassisen tiedon määritelmän
mukaan tietoa on tosi, hyvin perusteltu uskomus.

esisokraattinen luonnonfilosofia: termillä viitataan nii-
hin ennen Sokratesta eläneiden kreikkalaisten filoso-
fien teorioihin, joissa tehtiin selvä ero aiemman kau-
nokirjallisen tradition (Homeros, lyyriset runoilijat,
tragedia) ja uuden, järkeilyyn ja havainnointiin poh-
jautuvan luonnontutkimuksen välillä. Ks. *arkhe.

etologia: eläinten käyttäytymistä tutkiva biologian osa-
alue. Perinteisesti etologiassa on tutkittu eläimiä nii-
den luonnollisissa ympäristöissä, ja tutkimus on hyö-
dyntänyt laajalti vietin käsitettä. Vrt. *behaviorismi.

evoluutio: biologiassa teoria (tai joidenkin mukaan ha-
vainto), jonka mukaan organismit ovat kehittyneet
yksinkertaisesta alkutilanteesta luonnollisten proses-
sien kautta nykyisen kaltaisiksi. On huomattava, että
Darwin ei “keksinyt” evoluutiota (tai evoluutioteori-
aa), vaan antoi evoluutiolle yhden mahdollisen se-
littävän mekanismin (*luonnonvalinta). Eräänlainen
protoevoluution käsite löytyy jo eräiltä *esisokraat-
tisilta luonnonfilosofeilta.

f

Fechner, Gustav Theodor (1801–1887): saksalainen fyy-
sikko ja filosofi. Pidetään yleisesti *psykofysiikan isä-
nä.

Fechnerin laki: Fechnerin lain mukaan havainnon (tai
yleisemmin mentaalisen sisällön) voimakkuus S riip-
puu ärsykkeen voimakkuudesta R kaavan

S = k ln
R

r

mukaan, missä r on *liminaalinen ärsyke, k on *luon-
nonvakio ja ln on luonnollinen logaritmi (logaritmin
kantalukua voidaan toki vaihtaa tavalliseen tapaan).
Fechner johti lakinsa *Weberin laista muutamin li-
säoletuksin. Lain järkevyydestä on paljon kiistelty,
sillä ei ole selvää, voidaanko havainnot tai mentaa-
liset sisällöt asettaa asteikolle samalla tavalla kuin
ärsykkeen voimakkuus.

fenomenalismi: *epistemologinen kanta, jonka mukaan
kaikki tiede, fysiikka mukaan lukien, tutkii kokemuk-
sen sisältöjä eli fenomeeneja. Näkemystä kannatti
erityisesti fyysikko-filosofi Ernst Mach (1838–1916).
Vrt. *fenomenologia, *julkinen havaittavuus.

fenomenologia: *mannermaisen filosofian koulukunta ja
metodi, joka pyrkii kuvailemaan “ilmiöitä sinällään”,
niin kuin ne tietoisuudessa ilmenevät. Tieteelliset,
uskonnolliset tai muut kulttuurilliset ennakkoluulot
pyritään tässä metodissa “sulkeistamaan”. Vrt. *fe-
nomenalismi, *introspektionismi.

filosofia: viisauden rakastaminen (kreik. φιλοσοφία).
Voidaan nykypäivänä jakaa karkeasti *analyyttiseen
ja *mannermaiseen koulukuntaan, jotka ovat olleet
enemmän tai vähemmän sotajalalla 1900-luvun al-
kuvuosista lähtien.

frenologia: 1800-luvulla esiintynyt käsitys, jonka mu-
kaan ihmisen persoonallisuuden piirteet voidaan pää-
tellä tämän kallon muodoista. Frenologian mukaan

mentaaliset funktiot lokalisoituvat eli paikantuvat
tarkkarajaisiin aivojen osiin. Nykyisin frenologiaa
pidetään yleisesti pseudotieteenä, mutta lokalisaa-
tion ajatus on edelleen tärkeä aivotutkimuksessa.
Vrt. *holismi(2).

funktionaalinen psykologia: Funktionaalisessa psykolo-
giassa ollaan kiinnostuneita tietoisuuden sisältöjen
sijaan mielen toiminnoista. Euroopassa Franz *Bren-
tano edusti tätä linjaa, Amerikassa William *James.
Vrt. *sisältöpsykologia.

fysikalismi: *monistinen *ontologinen kanta, jonka mu-
kaan todellisuus on sellainen, kuin paras fysiikan teo-
ria sen kertoo olevan. Vrt. *materialismi.

fysiologia: biologian tai lääketieteen osa-alue, joka
tutkii elävien olioiden toimintoja ja toimintaa.
Vrt. *anatomia.

h

†harppikoe: *psykofyysinen koe, jossa koehenkilön ihoa
ärsytetään kahdesta kohdasta samaan aikaan, esi-
merkiksi harpin avulla (engl. compass experiment).
Tarkoituksena on selvittää, kuinka pieni harpin päi-
den etäisyyden on oltava, jotta koehenkilö tuntee är-
sytyksen yhtenä pisteenä kahden pisteen sijaan. Tu-
loksena on, että tämä etäisyys vaihtelee ärsytyskoh-
dan mukaan. Selityksenä on, että vaihtelu johtuu
tuntoreseptoreiden epätasaisesta jakautumisesta eri
ihoalueille.

havaitsemisen käänteisongelma: kuinka aistipinnal-
la hermoimpulsseiksi koodattavasta informaatiosta
muodostetaan kokonainen havainto, joka (todennä-
köisesti) jollakin tavalla (johonkin tarkkuuteen asti)
vastaa ulkoista todellisuutta?

Helmholtz, Hermann von (1821–1894): saksalainen lää-
käri, fyysikko ja fysiologi. Tutki mm. aistifysiologiaa.
Ks. *tiedostamaton päätelmä.

hermeneuttinen kehä: *hermeneutiikassa kohdattu pa-
radoksinomainen tilanne: ymmärtääksemme koko-
naisuuden meidän on ymmärrettävä sen osat, mut-
ta ymmärtääksemme osat meidän on ymmärrettävä
kokonaisuus. Esimerkiksi kirjallista teosta ei voi ym-
märtää ymmärtämättä sen osia (mitä ne sitten ovat-
kin), mutta toisaalta sen osien tulkintaan vaikuttaa
aina tulkintamme kokonaisuudesta. Vrt. *merkitys-
holismi.

hermeneutiikka: tulkinnan tai ymmärtämisen tiede tai
taide (< kreik. ἑρμηνvεύω, kääntää tai tulkita), yksi
*mannermaisen filosofian osa-alueista.

hermo: hermosolujen eli *neuroneiden viejähaarakkeis-
ta koostuva kimppu, joka kuljettaa informaatiota
paikasta toiseen.

holismi: 1. ks. *merkitysholismi. 2. käsitys, jonka mu-
kaan mentaalisia toimintoja ei voida paikantaa eli
lokalisoida mihinkään tarkkarajaisiin aivojen osiin;
sen sijaan ajatellaan, että koko hermokudos osallis-
tuu jossakin määrin kaikkien toimintojen suoritta-
miseen, tai että mentaaliset toiminnot ovat laajalti
“hajautuneet” koko kudokseen. Vrt. *frenologia.
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Hume, David (1711–1776): skotlantilainen filosofi, *em-
piristi(1,2) ja skeptikko. Empirisminsä ja *assosia-
tionisminsa vuoksi Humea on joskus kutsuttu jopa
ensimmäiseksi kognitiotieteilijäksi, mutta nimitys on
erittäin anakronistinen.

hylomorfismi: termi, jolla viitataan siihen *Aristote-
leen *metafysiikan perusajatukseen, että *olevainen
koostuu osin materiasta (kreik. ὑλο), osin muodosta
(kreik. μορφή). *Yksilöoliot ovat materian ja muo-
don yhdistelmiä tai “materiassa realisoituvia muoto-
ja”. Materia on jollakin tavalla“jatkuvaa”, ei sellaista
kuin *atomistit olettivat.

i

idea: 1. Yleisesti ottaen ‘ajatuksen’ synonyymi. 2. Pla-
tonin *metafysiikassa sellainen *yksilöolioita yhdis-
tävä yleinen tekijä, jolla on oma, itsenäinen olemas-
saolonsa “ideoiden taivaassa” (engl. Realm of the
Forms); kutsutaan joskus myös muodoksi. Esimer-
kiksi“kissuus”on idea, joka yhdistää kaikkia niitä yk-
silöolioita, joita kissoiksi kutsutaan. 3. Humen psyko-
logiassa mielensisältö, joka on *impressioita heikom-
pi ja kopioitu jostakin impressiosta.

idealismi: *monistinen *ontologinen kanta, jonka mu-
kaan *olevainen on henkinen. Vrt. *materialismi.

ideaoppi: Platonin *metafysiikan peruspilari, jonka
mukaan *ideoilla(2) on todellinen ja jossakin mie-
lessä havaintomaailmaa todellisempi olemassaolo.
Voidaan pitää eräänlaisena *dualismin muotona.
Vrt. *käsiterealismi.

impressio: Humen psykologiassa mielensisällöt jakautu-
vat impressioihin ja *ideoihin(3). Näistä impressiot
ovat eläväisempiä ja voimakkaampia; ne seuraavat
suoraan havaintoja. Ideat ovat impressioiden kopioi-
ta.

†inspektio: Fysiikan metodi E. B. *Titchenerin mu-
kaan, engl. sanasta ‘inspection’. Inspektiossa tarkas-
tellaan mielenulkoista objektia tieteellisellä tarkkuu-
della. Vrt. *introspektio.

instrumentalismi: tieteenfilosofiassa käsitys, jonka mu-
kaan tieteelliset teoriat ovat instrumentteja, joiden
avulla havainnoilla voidaan “operoida”: teorioilla on
sovellusarvoa, ne voivat esimerkiksi saada aikaan uu-
denlaista teknologiaa, mutta teorioiden totuutta pi-
detään ongelmallisena. Instrumentalisti ei siis *tie-
teellisen realistin tavoin aina hyväksyisi, että teoriat
ovat tosia tai niiden postuloimat entiteetit todellisia.

intentionaalisuus: se mielentilojen ominaisuus, että ne
viittaavat johonkin itsensä ulkopuoliseen objektiin.
Objekti voi olla konkreettinen (esim. lehmä) tai ab-
strakti (esim. π). Käsite juontuu Franz *Brenta-
non välityksellä keskiajan *skolastikoilta. Joskus in-
tentionaalisuutta pidetään sellaisena tekijänä, joka
nimenomaisesti erottaa mielentilat muista tiloista
(engl.“mark of the mental”); tämä oli Brentanon kan-
ta.

introspektio: Psykologian metodi E. B. *Titchenerin
mukaan. Introspektiossa tarkastellaan mielen sisäl-
töjä tieteellisellä tarkkuudella. Termiä tarkennetaan

toisinaan määreellä ‘systemaattinen’, kun halutaan
tehdä ero introspektion ja *fenomenologiassa käyte-
tyn nojatuolimetodin välillä. Systemaattisen intros-
pektion alullepanijana pidetään Wilhelm *Wundtia.
Nykypäivän psykologiassa introspektio on metodina
lähes täysin hylätty, joskaan hylkäyksen syyt eivät
aina ole selvät tai hyvin perustellut. Vrt. *inspektio.

introspektionismi: koulukunta, joka tekee psykologista
tutkimusta metodinaan *introspektio. Introspektio-
nismi kukoisti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, en-
nen *behaviorismin valtakautta. Termi on kuitenkin
sikäli anakronistinen, että “introspektionistit” eivät
itse kutsuneet itseään introspektionisteiksi, eikä ollut
olemassa mitään erityisen yhtenäistä introspektionis-
tista liikettä (ks. *kuvattomat ajatukset). Vrt. *be-
haviorismi, *fenomenologia.

j

James, William (1842–1910): amerikkalainen filosofi,
psykologi ja lääkäri. Jamesin psykologiassa ollaan
kiinnostuneita mielen funktioista ennemmin kuin sen
sisällöistä.

†julkinen havaittavuus: ilmiön sanotaan olevan julki-
sesti havaittava (engl. publicly observable), jos sen
voi havaita useampi kuin yksi havaitsija. Esimerkiksi
ruosteisen rautakuulan vieriminen kaltevalla tasolla
on julkisesti havaittava ilmiö, mutta ruosteisen pu-
naisen värin kokemus Galileon mielen sisällä ei ole.
*Behavioristit käyttivät tätä eroa kritisoidessaan *si-
sältöpsykologiaa ja vaatiessaan, että psykologian on
luonnontieteenä tutkittava vain julkisesti havaittavia
ilmiöitä. Vrt. *muiden mielien ongelma.

†juuri havaittava ero (jhe): *psykofysiikassa: kahden
ärsykkeen välillä on juuri havaittava ero eli jhe
(engl. just noticeable difference, jnd), jos koehenkilö
voi erottaa ärsykkeet toisistaan ja mikään tätä eroa
pienempi ero ei mahdollista kyseistä erottelua.

k

†kansainpsykologia: Wilhelm *Wundtin termi kulttuu-
riantropologisesti suuntautuneelle psykologiselle tut-
kimukselle, joka pyrkii selittämään korkeampia kog-
nitiivisia toimintoja; saks. sanasta ‘Völkerpsycholo-
gie’. Nykypsykologiassa wundtlainen kansainpsyko-
logia on lähes unohdettu, eikä Wundtin siitä kirjoit-
tamaa järkälemäistä kymmenen osan teosta ole vielä-
kään käännetty saksasta muille kielille. Huomaa kir-
joitusasu: kansainpsykologia. Termiä ei tule sekoit-
taa *arkipsykologiaan, jota myös kansanpsykologiak-
si kutsutaan.

Kant, Immanuel (1724–1804): saksalainen filosofi.
Ks. *kopernikaaninen käänne, *synteettinen a priori.

keskiaika: n. vuodet 500–1500.
klassinen ehdollistuminen: psykologinen ilmiö ja *beha-

vioristinen tutkimusmenetelmä, jossa eläin (ml. ih-
minen) oppii yhdistämään eli *assosioimaan jonkin
ärsykkeen ja vasteen. Ivan *Pavlovin klassisessa ko-
keessa koiralle näytetään lihapalaa (ehdoton ärsyke),
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kun samaan aikaan soitetaan kelloa (ehdollinen är-
syke). Koiran luonnollinen vaste lihapala-ärsykkeelle
on kuolan eritys. Klassisen ehdollistumisen myötä tä-
mä vaste“leviää”myös ehdolliseen ärsykkeeseen, niin
että vastaisuudessa pelkkä kellon soittaminen saa ai-
kaan kuolan erityksen. Klassinen ehdollistuminen on
edelleenkin relevantti esim. tietynlaisten pelkotilojen
synnyn selittämisessä. Vrt. *operantti ehdollistumi-
nen.

kognitiivinen neurotiede: *kognitiotieteen ja *neuro-
tieteen välimaastoon sijoittuva tiede, joka käyttää
apunaan usein erilaisia aivojen kuvausmenetelmiä
(esim. EEG, MEG, PET, MRI).

kognitiivinen psykologia: ajattelua eli kognitiota tut-
kiva kokeellisen psykologian haara. Paradigmaatti-
nen kognitiivinen psykologi keksii hypoteesin, jota
voidaan testata tarkasti määrätyssä koeasetelmassa,
suorittaa kokeen, ja hylkää tai hyväksyy hypoteesin.
“Vapaalla” teoretisoinnilla on pienempi rooli.

kognitiotiede: kognitiivisia eli ajattelullisia toiminto-
ja tutkiva yleinen tiede. Vallitsevan *komputatio-
nalistisen(1,2) koulukunnan mukaan kognitiotieteel-
listä tutkimusta yhdistää se, että sen tutkimuskoh-
teita voidaan tarkastella informaation esittämisen
(ks. *representaatio) ja tiedonkäsittelyn (ks. *tieto-
jenkäsittelytiede) näkökulmista. Kognitiotieteen aja-
tellaan usein olevan moni- ja poikkitieteellistä: sen
ajatellaan hyödyntävän tutkimuksissaan psykologi-
aa, *filosofiaa, *tietojenkäsittelytiedettä, neurotie-
dettä, *yleistä kielitiedettä ja ehkä *antropologiaa.

komputationalismi: 1. *ontologinen väite, jonka mu-
kaan mieli on tietokoneohjelma, ja aivot ovat tuo-
ta ohjelmaa ajava tietokone. Mentaaliset toiminnot
ovat siis *laskentaa. Komputationalismista seuraa,
että mielentilat ovat monitoteutuvia, sillä ohjelma
voidaan ajaa mielivaltaisen monessa erilaisessa fysi-
kaalisessa laitteessa. 2. väite, jonka mukaan kognitio-
ta voidaan parhaiten tutkia mallintamalla sitä *las-
kennallisena prosessina. *Kognitiotieteen ja *kogni-
tiivisen psykologian valtavirran *paradigma(2) sitten
*behaviorismin aikojen.

kopernikaaninen käänne: Immanuel *Kantin termi sille
vallankumoukselliselle *epistemologiselle ajatukselle,
että ulkoisten kappaleiden tulee mukautua tietoky-
kyyn sen sijaan, että tietokyky mukautuisi ulkoisiin
kappaleisiin.

kopernikaaninen maailmanjärjestelmä: Nikolaus *Ko-
pernikuksen kosmologinen teoria, jossa planeetat
(ml. Maa) kiertävät Aurinkoa. Vrt. *ptolemaiolainen
maailmanjärjestelmä.

kopernikaaninen vallankumous: ajanjakso, jolloin täh-
titieteessä ja kosmologiassa siirryttiin *ptolemaiolai-
sesta maailmanjärjestelmästä *kopernikaaniseen.

Kopernikus, Nikolaus (1473–1543): puolalainen tähti-
tieteilijä.

†kuva: havainnon kaltainen mielensisältö, jota myös
mielikuvaksi voidaan kutsua (engl. image). Keskei-
nen *sisältöpsykologian käsite.

†kuvattomat ajatukset: *Würzburgin introspektionisti-
sen koulukunnan mukaan jotkin ajatukset ovat ku-
vattomia, ts. niihin ei liity minkäänlaista sensorista

luonnetta. *Titchener edusti vastakkaista kantaa, ja
aihe synnytti kokonaisen kiistan, johon *introspek-
tionismin usein katsotaan kaatuneen.

käsiterealismi: *ontologinen kanta, jonka mu-
kaan *yleiskäsitteillä on reaalinen olemassaolo.
Vrt. *ideaoppi.

l

laskenta: symbolien manipulaatiota, merkkijonojen
muuntamista toisiksi merkkijonoiksi. *Tietojenkäsit-
telytiede, *komputationalismi ja tietokoneet perus-
tuvat kaikki laskentaan. Käsitteen määrittelivät täs-
mällisesti 1930-luvulla matemaattiset loogikot, hei-
dän joukossaan muuan Alan *Turing.

liminaalinen ärsyke: voimakkain sellainen ärsyke, jo-
ka ei saa aikaan tietoista havaintoa tai kokemus-
ta. Subliminaalisten ja superliminaalisten ärsykkei-
den rajakohta. Ks. *Fechnerin laki.

lingvistiikka: ks. *yleinen kielitiede.
looginen behaviorismi: *behaviorismin filosofinen muo-

to, jonka mukaan mielentiloja koskevat väitteet voi-
daan jäännöksettä kääntää käyttäytymistä koskevik-
si väitteiksi. Esim. Paulin kivussa olemista koske-
va väite voidaan kääntää väitteeksi ‘Jos Paulia lyö-
dään vasaralla varpaaseen, Pauli päästää sellaisia-ja-
sellaisia ääniä, vääntää naamaansa niin-ja-niin, ja
hyppii paikallaan’. Loogista behaviorismia kehitte-
livät erityisesti *loogiset empiristit, joilla se liittyi
yleisempään yritykseen tehdä kaikesta tieteestä yh-
tenäistä (*reduktionismi). Käsitystä motivoi myös
*julkisen havaittavuuden ongelma. Filosofit ovat sit-
temmin kehitelleet useampia vasta-argumentteja loo-
giselle behaviorismille, eikä ajatuksella enää ole juuri
kannattajia.

looginen empirismi: *empirismiä(1) ja formaalia logiik-
kaa yhdistänyt koulukunta 1900-luvun alussa; kut-
sutaan myös loogiseksi (uus)positivismiksi. Ryhmä
sai alkunsa Wienissä ns. Wienin piirinä ja sai vai-
kutteita Bertrand Russellilta (1872–1970) ja Ludwig
Wittgensteinilta (1889–1951), mutta nämä eivät var-
sinaisesti kuuluneet Wienin piiriin. (Vaikka liike sai
siis alkunsa Euroopassa, sitä ei kuitenkaan tule lukea
kuuluvaksi *mannermaiseen filosofiaan, vaan *ana-
lyyttiseen.) Loogiset empiristit kritisoivat *metafy-
siikkaa ja ehdottivat, että filosofian tehtävä on toi-
mia vain “tieteen yleisenä kielenä” tai “tieteen loo-
gisena syntaksina” (vrt. *naturalismi). Ryhmän mis-
sioon liittyi myös ajatus tieteiden yhtenäisyydestä
(*reduktionismi). Psykologiassa moni looginen empi-
risti edusti *loogista behaviorismia. Tärkeitä nimiä
Moritz Schlick (1882–1936), Rudolf Carnap (1891–
1970), Otto Neurath (1882–1945) ja Suomessa Eino
Kaila (1890–1958). Ks. myös *positivismi.

luonnonvakio: kokeiden avulla selvitettävissä oleva suu-
re, joka toimii parametrina jossakin luonnonlaissa.
Esim. gravitaatiovakio G Newtonin painovoimalais-
sa F = (Gm1m2)/r2 (G ≈ 6, 67 · 10−11 Nm2kg−2).

luonnonvalinta: Charles Darwinin ja Alfred Russell
Wallacen esittämä mekanismi *evoluutiolle. Luon-
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nonvalinnassa sellaiset periytyvät ominaisuudet run-
sastuvat, jotka nostavat lisääntymisen todennäköi-
syyttä. Organismien välisen variaation katsotaan
johtuvan satunnaisista mutaatioista.

m

mannermainen filosofia: manner-Euroopassa 1900-
luvun alusta vallalla ollut *filosofian muoto. Jaetaan
usein *fenomenologiaan, *hermeneutiikkaan ja eksis-
tentialismiin.

materialismi: *monistinen *ontologinen kanta, jonka
mukaan *olevainen koostuu materiasta. Aina ei kui-
tenkaan ole selvää, mitä “materialla” tarkoitetaan:
käsitettä ei yleensä määritellä täsmällisesti, vaan luo-
tetaan arkifysikaalisiin intuitioihin. Se on kuitenkin
selvää, että materialismi sulkee ulkopuolelleen karte-
siolaisen *sielun(2) olemassaolon mahdollisuuden.

mentaalikemia: joviaali nimitys *strukturaalipsykolo-
gian kaltaiselle psykologiselle tutkimukselle, joka
löytää *paradigmaattiset(1) metaforansa kemiasta.
Vrt. *atomismi(2).

merkitysholismi: käsitys, jonka mukaan kielen tai käsi-
tejärjestelmän lauseiden tai käsitteiden merkitykset
riippuvat toisistaan. Tämä tarkoittaa, että ymmär-
tääkseen, mitä jokin yksi termi tarkoittaa, on ym-
märrettävä myös, mitä kaikki muut termit tarkoit-
tavat, ja että mikä tahansa muutos käsitejärjestel-
mässä voi muuttaa kaikkien muidenkin termien mer-
kitystä. Vrt. *hermeneuttinen kehä.

metafysiikka: *filosofian osa-alue, joka tutkii *olevaista.
Kirjaimellisesti:“se, mikä tulee fysiikan jälkeen”. Ter-
millä on joskus pejoratiivinen konnotaatio. Vrt. *on-
tologia.

metodologinen behaviorismi: käsitys, jonka mukaan
psykologian tulee tutkia käyttäytymistä, sillä orga-
nismille sisäisiä mielentiloja ei ole mahdollista tutkia
(ks. *julkinen havaittavuus). Siihen, onko mielentilo-
ja olemassa, metodologinen behaviorismi ei ota kan-
taa; vrt. *ontologinen behaviorismi.

monismi: käsitys, jonka mukaan *olevainen on yk-
si tai yhdenlainen. Ks. *idealismi, *materialismi.
Vrt. *dualismi.

muiden mielien ongelma: seuraava filosofinen ongelma:
mistä voin tietää, että muilla ihmisillä on mieli? On-
han minulla suora pääsy vain omiin mielentiloihini.
Vrt. *julkinen havaittavuus.

musta laatikko: *behavioristisen metaforan mukaan
mieli on musta laatikko, jonka sisältöjä ei parane
mennä tutkimaan.

Müller, Johannes (1801–1858): saksalainen fysiologi ja
anatomi, jonka havainnoilla hermoratojen anatomi-
sesta eriytyneisyydestä (*Müllerin laki) oli paljon
vaikutusta myöhempään *neurotieteeseen.

Müllerin laki: Müllerin lain mukaan jokaisella hermol-
la on oma “energiansa” tai “laatunsa”, ja aistimuk-
sen luonne riippuu aistikohteen sijaan aisti-impulssin
välittävän hermon “laadusta”. Esimerkiksi näköais-
timuksia voidaan tuottaa yhtä hyvin koskettamal-
la verkkokalvoa (esim. silmäleikkauksen yhteydessä)

kuin kohdistamalla siihen valoa: näköhermo ei mil-
loinkaan tuota tuntoaistimusta. *Müllerin omin sa-
noin “aistimuksessa ei ole kyse ulkoisen kappaleen
laadun tai tilan kulkeutumisesta tietoisuuteen, vaan
omien hermojemme laatujen tai tilojen tällaisesta
kulkeutumisesta, missä ulkoisen kappaleen rooli on
ärsyttää hermoa”. Englanninkielisessä kirjallisuudes-
sa hänen havaintoonsa viitataan usein myös nimellä
“the law of specific nerve energies”; tästä ei ole ole-
massa vakiintunutta suoraa suomenkielistä käännös-
tä.

n

nativismi: psykologinen teoria, jonka mukaan ainakin
jotkin mielen piirteet ovat synnynnäisiä, eivätkä si-
ten periydy kokemuksesta. Tietynlaista kokemusta
voidaan kuitenkin tarvita näiden piirteiden aktivoi-
tumiseksi. Vrt. *empirismi(2).

naturalismi: *filosofiassa käsitys, jonka mukaan “ei
ole olemassa ensimmäistä filosofiaa”, ts. filosofiaa,
joka voisi (luonnon)tieteestä riippumatta ja sitä
edeltäen sanoa jotakin varmaa ja lopullista asiois-
ta. *Epistemologiassa naturalismi tarkoittaa radi-
kaaleimmillaan sitä, että tietoteorian ajatellaan re-
dusoituvan *kognitiiviseen psykologiaan. Naturalis-
min isänä pidetty W. V. O. Quine kritisoi erot-
teluja *analyyttinen–synteettinen ja *apriorinen–
aposteriorinen. Ks. myös *merkitysholismi.

neuroni: hermosolu; hermoston solutyypeistä se, jon-
ka ajatellaan liittyvän hermoston informaationpro-
sessointiin. Neuroneita on monenlaisia, mutta para-
digmaattinen neuroni voidaan jakaa solukeskukseen
eli soomaan, tuojahaarakkeisiin eli dendriitteihin, se-
kä viejähaarakkeeseen eli aksoniin. Neuronit kytkey-
tyvät toisiinsa useimmiten kemiallisten *synapsien
avulla.

neuroniteoria: teoria, jonka mukaan hermosto koos-
tuu toisistaan erillisistä hermosoluista eli *neuroneis-
ta. Nykyään teoriaa voidaan pitää kehittyneempien
havaintolaitteiden ansiosta ennemminkin havainto-
na tai “tosiasiana” kuin teoriana. Neuroniteoria kui-
tenkin vakiintui vasta 1900-luvun alussa, jolloin se
syrjäytti kilpailevan *retikulaariteorian; vasta 1950-
luvulla kehitetty elektronimikroskooppi antoi varsi-
naisesti mahdollisuuden nähdä (tai “nähdä”) *synap-
sirako.

neurotiede: hermoston (ääreishermoston sekä keskus-
hermoston eli aivojen ja selkäytimen) tutkimus.

normaalitiede: T. S. Kuhnin (1922–1996) tieteenfilo-
sofiassa se tieteellisen tutkimuksen vaihe, jossa tut-
kimusta ohjailee laajalti hyväksytty *paradigma(1),
ja tutkimus keskittyy enemmän paradigmaattista
teoriaa tukevien havaintojen etsimiseen kuin uusien
teorioiden muotoilemiseen. Jossakin määrin, Kuhn
väittää, normaalitiede pyrkii aina enemmän sovitta-
maan luontoa teoriaan kuin toisinpäin. Normaalitie-
teen katkaisevat ns. anomaliat, ilmiöt, joita paradig-
maattinen teoria ei kykene selittämään. Seurauksena
on *tieteellinen vallankumous(2) ja uudenlaisen nor-
maalitieteen vaihe.
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Okkamin partaveitsi: *epistemologinen käsitys, jonka
mukaan kahdesta vaihtoehtoisesta selityksestä tai kil-
pailevasta teoriasta on uskottava sitä, joka on yksin-
kertaisempi. Nauttii tieteilijöiden keskuudessa ylei-
sesti ottaen valtavaa suosiota, vaikka onkin prinsiip-
pinä filosofinen eikä siten sen paremmin matemaatti-
sesti todistettavissa kuin empiirisesti todennettavis-
sakaan. Juontuu keskiaikaisesta englantilaisesta filo-
sofista Wilhelm Ockhamilaisesta (1285–1349).

olevainen: se mitä on (olemassa).
ontologia: *filosofian osa-alue, joka tutkii *olevaista.

Vrt. *metafysiikka.
ontologinen behaviorismi: käsitys, jonka mukaan miel-

tä tai mielentiloja ei ole olemassa: organismit ovat
automaatteja, jotka vain käyttäytyvät. Vrt. *meto-
dologinen behaviorismi.

†operantti ehdollistuminen: psykologinen ilmiö ja *be-
havioristinen tutkimusmetodi, jossa eläin (ml. ih-
minen) oppii suosimaan jotakin käyttäytymismallia,
operanttia, palkitsemisen avulla (engl. operant con-
ditioning). Palkitseminen nostaa tämän operantin
esiintymisen todennäköisyyttä; palkitsematta jättä-
minen laskee muiden operanttien esiintymisen toden-
näköisyyttä. Operantti ehdollistuminen tulee erottaa
*klassisesta ehdollistumisesta, sillä operantissa eh-
dollistumisessa mikään yksittäinen ärsyke ei saa ai-
kaan operanttia käyttäytymistä. Ks. myös *radikaali
behaviorismi.

operationismi: käsitys, jonka mukaan teoreettiset ter-
mit tulee palauttaa havaintotermeihin *metafyysis-
ten sitoumuksien välttämiseksi. Puhtaan operatio-
nismin mukaan esimerkiksi puhuminen voimista (fy-
siikassa) on metafyysistä spekulaatiota niin kauan,
kuin voiman käsitettä ei operationalisoida eli määri-
tellä, kuinka voimia voidaan mitata.

p

paradigma: 1. tärkeä teoria, jonka jonkin tieteenalan
tutkijat ottavat malliesimerkikseen ja joka tulee näin
dominoimaan tieteenalan kehitystä; esim. klassisessa
fysiikassa Newtonin painovoimateoria. 2. tutkimuk-
sellinen “viitekehys”, koulukunta; esim. *behavioris-
mi.

passio: Descartesin psykologiassa: sellainen tapahtuma,
jossa mieli tai sielu on vastaanottavana osapuolena.
Esimerkiksi havainnot ovat passioita tässä merkityk-
sessä. Descartes käyttää termiä myös rajatummassa
merkityksessä, jolloin hän viittaa sillä tunteisiin tai
emootioihin. On suomennettu myös ‘sielun liikutuk-
seksi’. Vrt. *aktio.

Pavlov, Ivan Petrovitsh (1849–1936): Nobel-palkittu
venäläinen fysiologi. Ks. *klassinen ehdollistuminen.

Platon (n. 300-l. eaa.): kreikkalainen filosofi, tunnettu
erityisesti *ideaopistaan.

pneumaattinen metafora: käsitys, jonka mukaan her-
mosto on kuin paineilmalla toimiva koje, jonka toi-
mintaa säätelevät *elonhenget. Vrt. *puhelinvaihde-
metafora, *tietokonemetafora.

positivismi: *epistemologinen oppi, jonka mukaan vain
tieteellistä menetelmää hyödyntäen saavutetut väi-
telauseet ovat tietoa. Tieteen tulee perustua tiukasti
havaintoihin. Teoreettiset termit ja taustaoletukset
on pyrittävä jollakin tavalla palauttamaan havainto-
termeihin (*operationismi), jotta säästytään *meta-
fysiikalta. Ks. myös *looginen empirismi.

propositio: väitelauseen merkitys tai sisältö. Propo-
sitiota ei tule sekoittaa itse lauseisiin. Esimerkiksi
lauseet “Sokrates syö jäätelöä”, “Socrate mange de
la glace” ja “Socrates eats ice cream” ilmaisevat sa-
man proposition.

psykofysiikka: tiede (tai psykologian osa-alue), joka tut-
kii fysikaalisen ärsykkeen ja psyykkisen vasteen tai
sisällön välistä suhdetta.

ptolemaiolainen maailmanjärjestelmä: Klaudios *Pto-
lemaioksen Aristoteleen kosmologiasta jalostama kä-
sitys maailmankaikkeuden rakenteesta. Järjestelmä
on geosentrinen, toisin sanoen maan ajatellaan ole-
van universumin keskipisteessä. Planeetat, aurinko
mukaan lukien, kiertävät maata. Ptolemaioksen ai-
kana ei enää ollut tarkkojen tähtitieteellisten ha-
vaintojen kerryttyä mahdollista uskoa kirjaimelli-
sesti siihen aristoteliseen käsitykseen, että planee-
tat kiertävät maata täydellisen pallomaisilla “tai-
vaanpalloilla”. Sen sijaan ptolemaiolaisessa järjes-
telmässä planeettojen puhtaasta ympyräliikkeestä
poikkeava liike selitetään monimutkaisen geometri-
sen deferentti–episykli-systeemin avulla. Vrt. *koper-
nikaaninen maailmanjärjestelmä.

Ptolemaios, Klaudios (n. 100-l. jaa.): aleksandrialainen
tähtitieteilijä.

†puhelinvaihdemetafora: käsitys, jonka mukaan her-
mosto on kuin monimutkainen puhelinvaihde, joka
säätelee organismin toimintaa linkittämällä yhteen
sensorisen syötteen ja motorisen tulosteen. Tyypilli-
nen sellaisissa *behaviorismin muodoissa, jotka oli-
vat kiinnostuneet siitä, kuinka keskushermosto yh-
distää organismille annetun syötteen ja organismin
antaman tulosteen. Vrt. *pneumaattinen metafora,
*tietokonemetafora.

r

radikaali behaviorismi: B. F. *Skinnerin *behavioris-
mista usein käytetty nimitys (Skinner itse käytti
engl. termiä ‘the experimental analysis of behavior’).
Radikaalin behaviorismin mukaan *operantti ehdol-
listuminen yhdistettynä mahdollisesti genetiikkaan
selittää kaiken havaitun käyttäytymisen niin ihmi-
sessä kuin eläimissäkin. Organismin käyttäytyminen
tällä hetkellä johtuu siis sen ehdollistumishistorias-
ta ja sen geneettisestä kokoonpanosta. Kaiken käyt-
täytymisen syitä on etsittävä organismin ulkopuolel-
ta: Skinnerin mukaan on mahdotonta, että mikään
toiminto saisi alkunsa organismin sisältä. Radikaali
behaviorismi, kuten muutkin behaviorismin muodot,
nojasi vahvasti *Okkamin partaveitseen ja *operatio-
nismiin; niinpä Skinner pyrki välttämään spekuloin-
tia organismin sisäisistä tiloista.
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rationalismi: 1. *epistemologinen teoria, jonka mukaan
väitteen totuus riippuu siitä, mitä järki sanoo, ei
siitä, mitä kokemus kertoo. Vrt. *empirismi(1). 2.
ks. *nativismi.

reduktionismi: käsitys, jonka mukaan jokin tiede tai
teoria palautuu johonkin toiseen, perustavanlaatui-
sempaan tieteeseen tai teoriaan. Perinteisessä reduk-
tionismissa ajatellaan, että sosiologia palautuu psy-
kologiaan, psykologia biologiaan, biologia kemiaan ja
kemia fysiikkaan. Monien *loogisten empiristien mu-
kaan teorioiden välisessä eli interteoreettisessa re-
duktiossa on kyse siitä, että redusoitavan teorian
kaikki väitelauseet ovat loogisesti johdettavissa eli
dedusoitavissa redusoivan teorian väitelauseiden jou-
kosta: redusoitava teoria ei siis “sano” mitään, mitä
redusoiva teoria ei jo sanoisi.

renessanssi: *keskiaikaa seurannut jakso, jolloin *an-
tiikki löydettiin uudelleen ja tieteet ja taiteet alkoi-
vat uudella tavalla kukoistaa. Renessanssin ajoitta-
minen riippuu siitä, mitä sisällöllistä aluetta (tiede?
runous? maalaus? teologia?) ja mitä maantieteellis-
tä aluetta (Italia? Ranska? Alankomaat? Englanti?)
tarkastellaan; yleisenä peukalosääntönä voidaan kui-
tenkin pitää vuosia 1300–1650.

representaatio: “tietoedustus”. Sellainen rakenne esi-
merkiksi organismissa tai mekaanisessa koneessa,
jonka voidaan katsoa “esittävän” jotakin tietoa
tai informaatiota. Voidaan esimerkiksi sanoa, että
Eukleideen aivoissa oli edustettuna eukleidinen geo-
metria tietynlaisina “neuraalisina representaatioina”.
Vrt. *intentionaalisuus.

†retikulaariteoria: teoria, jonka mukaan hermosto on
yhtä suurta verkkoa (< lat. reticulum), eikä koos-
tu toisistaan erillisistä *neuroneista, niin kuin kil-
paileva *neuroniteoria väitti. Retikulaariteoria syr-
jäytyi 1900-luvun alussa. Sitä kannatti kuuluisimmin
Nobel-palkittu italialainen fysiologi Camillo Golgi
(1843–1926).

s

selittäminen ja ymmärtäminen: ns. luonnontietei-
den (saks. Naturwissenschaften) ja ihmistieteiden
(saks. Geisteswissenschaften) eroa luonnehditaan
joskus siten, että edelliset pyrkivät selittämään siinä
missä jälkimmäiset pyrkivät ymmärtämään. Tällöin
luonnontieteiden metodi olisi periaatteiltaan *posi-
tivistinen ja ihmistieteiden metodi puolestaan *her-
meneuttinen.

semantiikka: merkitystä ja totuutta tutkiva logiikan tai
kielitieteen osa-alue.

sensationalistit: anakronistinen termi, jolla kuvataan
sellaisia *introspektionisteja, joiden mukaan ajatte-
lun sisällöt ovat aistihavaintojen kaltaisia (ks. *ku-
va). Erityisesti *kuvattomia ajatuksia ei ole olemas-
sa. Sensationalistit saivat vaikutteita *fenomenalis-
mista, mutta kritisoivat usein *fenomenologiaa. Kan-
taa edusti mm. E. B. *Titchener. Vrt. *sisältöpsyko-
logia, *Würzburgin koulu.

sielu: 1. *Aristoteleen psykologiassa karkeasti ottaen se,
mikä tekee oliosta elävän. Kasveille tyypillinen sie-
lu on sieluista yksinkertaisin: se hoitaa vain ravitse-
mukseen liittyviä tehtäviä. Eläinten sielulla on nämä
tehtävät, mutta myös muita, kuten havainnointi ja
eläimen liikuttaminen. Ihmisen sielulla on, edelleen,
edellä mainitut tehtävät, mutta niiden lisäksi myös
muita, kuten ajattelu. 2. *Descartesin filosofiassa se
puoli ihmisestä, joka kuuluu ajattelevaiseen *subs-
tanssiin(2).

†sisältöpsykologia: psykologinen tutkimus, joka keskit-
tyy kokemuksen sisältöihin niiden toimintojen tai
funktioiden sijasta (engl. psychology of content).
Käytetään erityisesti Wilhelm *Wundtin fysiologi-
sesta psykologiasta ja E. B. *Titchenerin *struktu-
raalipsykologiasta. Vrt. *behaviorismi, *funktionaa-
linen psykologia.

Skinner, Burrhus Frederic (1904–1990): amerikkalainen
psykologi. Tutki *operanttia ehdollistumista, muo-
toili *radikaalin behaviorismin ja luonnosteli tieteel-
lisen psykologian periaatteille perustuvaa utopiaa.

skolastiikka: “koulujen filosofia”; termi keskiaikaisissa
yliopistoissa harjoitetulle tutkimukselle, joka perus-
tui usein *Aristoteleen kirjoituksiin ja teologiaan.

S–R-psykologia: joviaali nimitys sellaiselle *behavioris-
mille, joka etsi organismeista yksinkertaisia syöte–
vaste-linkkejä ja pyrki redusoimaan kaiken käyttäy-
tymisen niihin. Juontuu engl. sanoista ‘stimulus’ ja
‘response’. Vrt. *musta laatikko.

†strukturaalipsykologia: nimitys, jota toisinaan käy-
tetään E. B. *Titchenerin *introspektiiviseen me-
todiin nojautuneesta psykologiasta (engl. structural
psychology). Strukturaalipsykologiassa oltiin kiin-
nostuneita mielen sisältöjen lisäksi mielen raken-
teesta eli struktuurista, sillä mielentilojen ajateltiin
olevan molekyylien tavoin rakenteellisia yksikköjä
(ks. *mentaalikemia).

substanssi: 1. *Aristoteleen *metafysiikassa ns. primää-
risubstansseiksi kutsutaan *yksilöolioita. Sekundää-
risubstansseja ovat yksilöolioiden lajit. Esimerkiksi
Pekka on primäärisubstanssi ja ihminen sekundääri-
substanssi tämän luokittelun mukaan. Ks. myös *hy-
lomorfismi. 2. Descartesin *dualismissa (jota myös
substanssidualismiksi kutsutaan) todellisuudella kat-
sotaan olevan kaksi puoliskoa, jotka ovat ulottuvai-
nen substanssi (ns. res extensa) ja ajattelevainen
substanssi (ns. res cogitans).

syllogismi: looginen argumentti, jossa päätellään yk-
si väitelause kahdesta muusta. Esim. kaikki eläimet

ovat kuolevaisia ja kaikki ihmiset ovat eläimiä; siispä
kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. *Aristoteles käsitte-
lee syllogismeja teoksissaan Ensimmäinen analytiik-

ka ja Toinen analytiikka.
synapsi: rakenne, jonka avulla kaksi *neuronia kytkey-

tyy toisiinsa. Synapseja on kemiallisia ja sähköisiä.
synteettinen: ks. *analyyttinen–synteettinen
synteettinen a priori: Immanuel *Kantin mukaan eräät

väitelauseet, kuten ‘2 + 2 = 4’, ovat sekä synteet-
tisiä että apriorisia (ks. *analyyttinen–synteettinen,
*apriorinen–aposteriorinen). Ne siis tiedetään koke-
mukseen vetoamatta, mutta niiden totuus ei kuiten-
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kaan perustu niiden sisältämien käsitteiden manipu-
lointiin. Kantin kanssa on yleensä oltu tässä kohdin
eri mieltä.

t

†tiedostamaton päätelmä: Hermann von *Helm-
holtzin psykologiassa tiedostamattomat päätelmät
(saks. unbewusster Schluss) auttavat rakentamaan
aistimuksesta (saks. Perzeption) kokonaisen havain-
non (saks. Anschauung) ja ratkaisevat näin *havait-
semisen käänteisongelman.

tieteellinen realismi: Käsitys, jonka mukaan tieteelliset
teoriat ovat tosia tai lähestyvät totuutta, tai että tie-
teellisissä teorioissa esiintyvät havaitsemattomia en-
titeettejä koskevat väitteet kuvaavat todella olemas-
sa olevia entiteettejä. Vrt. *instrumentalismi.

tieteellinen vallankumous: 1. historiallisesti käytetty-
nä: se ajanjakso, jolloin uudet ajatusmallit fysiikassa,
tähtitieteessä, anatomiassa jne. korvasivat keskiai-
kaisen *skolastiikan; tieteen renessanssi ja modernin
tieteen alku. Ks. *kopernikaaninen vallankumous. 2.
T. S. Kuhnin (1922–1996) tieteenfilosofiassa sellai-
nen tieteenalan historiallinen vaihe, jossa siirrytään
yhdestä *paradigmasta(2) toiseen ja vanhan malli-
nen *normaalitiede korvautuu uudella.

tietojenkäsittelytiede: tiede, joka tutkii informaation-
prosessointia eli *laskentaa abstraktina, matemaat-
tisena ilmiönä. Erotettava tietotekniikasta, joka tar-
kastelee ja rakentelee sellaisia fysikaalisia objekteja,
jotka toteuttavat tällaista laskentaa.

tietokonemetafora: käsitys, jonka mukaan aivot ovat
tietokone (vrt. *komputationalismi). Tietokonemeta-
foran mukaan aivot ovat huomattavasti monimutkai-
sempi tiedonkäsittelyllinen apparaatti kuin aiemman
*puhelinvaihdemetaforan mukaan.

tieto-oppi: ks. *epistemologia.
Titchener, Edward Bradford (1867–1927): englanti-

lainen psykologi, opiskeli *Wundtin laboratoriossa
Leipzigissa ja teki myöhemmin uran Cornellin yli-
opistossa Yhdysvalloissa. Systemaattisen *introspek-
tion kuuluisimpia kannattajia ja *strukturaalipsyko-
logian isä.

Turing, Alan Mathison (1912–1954): englantilainen
matemaatikko. Kehitti *laskennan teoriaa ja osallis-
tui ensimmäisten varsinaisten tietokoneiden suunnit-
teluun.

u

uusi aika: tässä yhteydessä: aika sitten n. vuoden 1650.

v

valistus: järkeä ihannoinut ja dogmeja kammoksunut
ajatussuunta ja aikakausi (1700-luvulla).

w

Weber, Ernst Heinrich (1795–1878): saksalainen lääkä-
ri ja fysiologi, joka vaikutti *psykofysiikan syntyyn.
Ks. *Weberin laki.

Weberin laki: Weberin lain mukaan se, onko kahden
ärsykkeen välillä *juuri havaittava ero (jhe), riippuu
ärsykkeiden voimakkuuksien suhteesta. Formaalisti:
suhde ∆R/R on vakio, missä R on ärsykkeen voimak-
kuus ja ∆R se lisäys, joka täytyy tehdä, jotta ärsyk-
keiden R ja R + ∆R välillä on jhe. Mitä suurempi
ärsykkeen voimakkuus R, sitä suurempi on lisäyksen
∆R siis oltava. Vrt. *Fechnerin laki.

Wundt, Wilhelm Maximilian (1832–1920): saksalainen
fysiologi ja filosofi. Perusti Leipzigiin fysiologisen
psykologian laboratorion, jota pidetään usein moder-
nin psykologian lähtölaukauksena.

Würzburgin koulu: Würzburgissa, Saksassa 1800-luvun
lopulla vaikuttaneista *introspektionisteista koostu-
nut ryhmä. Moni würzburglainen päätyi siihen tu-
lokseen, että kaikki mielensisällöt eivät ole puhtaasti
aistimuksen kaltaisia: on olemassa myös *kuvattomia
ajatuksia. Vrt. *sensationalistit.

y

yksilöolio: konkreettinen aika-avaruudessa oleileva en-
titeetti. Esim. Sokrates, Varsapuistikon raitiovaunu-
pysäkki tai aamiaisomena.

yleinen kielitiede: luonnollisia kieliä tutkiva yleinen
tiede; kutsutaan myös lingvistiikaksi. Erotetaan fi-
lologioista, jotka tutkivat jonkin yksittäisen kielen
tai kieliryhmän kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria
(esim. englantilainen filologia, romaaninen filologia).

yleiskäsite: *yksilöolioita yhdistävä ominaisuus. Esi-
merkiksi kaikkia yksittäisiä omenoita yhdistää se, et-
tä ne ovat omenoita, ja ‘omenaa’ voidaan käyttää
myös yleiskäsitteenä. Ks. *ideaoppi.
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