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ARE THERE STILL REMNANDS OF THE OLD 

ATTITUDES 

 
1. Horror of dualism,  

2. Denial of the mental,  

3. Lodk-jaw of behaviorism, 

4. Obsession of reductionism  

 



 
BRAIN AND MIND, CONCEPTS AND LANGUAGE 

AIVOT JA MIELI, KÄSITTEET JA KIELI 

 
1. As the chairman of the Finnish Society for Natural 

Philosophy I have a great pleasure to welcome you all to 
this international conference arranged this time in 
cooperation with  Helsinki University and Aalto-university  

2. The conference topic, BRAIN AND MIND, CONCEPTS AND 
LANGUAGE is composed of terms whose refer-ences form 
a huge net of the most actual modern re-search areas 
connected in many ways to each other and philosophy of 
science 

3. This is number three in the new searies of the annual 
conferences of our Society starting 2008. The total set of 
conferences is as folows: ( slide of the history of confs. 
Slide of the speakers of the conf.  Ilkkas definition of phil.) 



BRAIN AND MIND, CONCEPTS AND 
LANGUAGE 

1. This conference really offers a forum for open 
discussions of the actual topics of these 
related human sciences and the philosophical 
problems connected with them. 

2. This conference is on the way we continue 
our path of being a forum for the philosophy 
of sciences  

3. We hope it will be a fruitfull one 

 



AIMS OF THE CONFERENCE 

1. Deepning our understandings of the confe-
rence topics. 

2. Opening new ways human sciences can  use 
the results of brain research 

3. Opening the seecrets how the mental is 
depending of the material brain processes 

4. Discussions about the remnands of the old 
horror of dualism, denyal of the mental, xy of 
behavio-rism,  

 

 



CONFERENCE QESTIONS 

1. Is man a mentally steered actor who thinks and 
plans before making decisions and acting  

2. Or is man a robot or a Zombie steered by brain 
processes without any real mental life? 

3. Do we really think and plan our actions or are 
they just reflections or automatic movements 
following the rules of our brain functions? 

4. Can empirical memory research give us tools to 
build a true theory as the basis of the human 
mental, its substance, structure and functions?  
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BRAIN AND LANGUAGE 

1. The dorsal and ventral streams of the visual informa-tion 
exemplify the on-line and memory-line interfaces between 
man and his environment  

2. The sensory- and memory-lines in our brains offer a natural 
explanation how the human perception, con-sciousness and 
understanding processes are based on our  
neuropsychologial abilities built by the evolutionary 
processes. 

3. The mirror neurons in turn explain how our abilities to learn 
speech and other motor actions are strongly based on our 
abilities to ape the seen and heard. (Rizzolatti and Arbib 
1998, Rama-Chandran 2001). 
 

 

 

 



KÄSITTEET KIELEN JA MIELEN 
DYNAAMISINA RAKENTEINA 

Alustus Luonnonfilosofian seuran, 
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston 

järjestämässä kv. konferenssissa 
Tieteiden talossa 19.-20.09.2011 

 

TkT Viljo K. Martikainen  



Alustukseni jäsentely 

1. Tieteellinen mentaalinen realismi filosofiana 

2. Tieteellisen mentaalisen realismin ihmiskäsitys 
ja faktaluontoisia lähtökohtia 

3. Tilannerelevanssi evoluution valintakriteerinä 

4. Käsitteet mielen ja maailman liittyminä 



PERUSTA 

1. Ihminen on evoluutioprosessien tuotoksena 
muotoutunut mentaalisesti ohjautuva biologinen, 
sosiaalinen ja rationaalinen toimija. 

2. Ihminen liittyy ja vuorovaikuttaa materiaalisen ja so-
siaalisen ympäristönsä kanssa aistiensa koodaaman 
informaation käsiteperustaisen tulkinnan avulla.  

3. Tätä tulkintaa ohjaavat yksilön ympäristönsä kulttuu-
reista omaksumat roolit ja toimintamallit, arvot, nor-
mit ja kieli, joka toimii kommunikaation välineenä. 

4. Ihmisen mentaalisena liittymänä ulkomaailmaan toimi-
vat hänen käsitteensä, jotka ovat yleensä tilannerele-
vantteja otoksia entiteettien muistirepresentaatioista. 
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AIVOJEN AISTI- JA MUISTIKANAVAT 
1. Aivojen dorsaali ja ventraali kanavat visuaalisen 

informaation prosessoinnissa muodostavat hyvän 
esimerkin siitä miten suora- ja muistinvarainen 
liittymä mielen ja maailman välillä rakentuu  

2. Aivojen aisti ja muistikanavat tarjoavat luonnolli-
sen selityksen sille, miten havainto-, tietoisuus- ja 
ymmärrysprosessit perustuvat jo evoluution var-
haisissa vaiheissa muodostuneisiin neuropsykolo-
gisiin rakenteisiin. 



AIVOT, KIELI JA PEILINEURONIT 

1. Aivojen peilineuronit osoittavat kuinka ky-
kymme oppia kielellisiä ilmaisuja ja muita 
motorisia toimintoja perustuu voimakkaasti 
kykyymme matkia nähtyä ja kuultua (Rizzolatti 
and Arbib 1998, Rama-Chandran 2001). 
 

2. The mirror neurons in turn explain how our 
abilities to learn speech and other motor actions 
are strongly based on our abilities to ape the 
seen and heard. (Rizzolatti and Arbib 1998, 
Rama-Chandran 2001). 
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TIETEELLISEN KESKUSTELUN VAIKEUKSIA  

1. Yleinen taipumus nojautua perinteessä elävään ja jopa 
maagiseen selitykseen olevasta, tiedosta, arvoista, jne. 
tieteellisen ja empiirisesti todennettavan ajattelun sijasta. 

2. Dualismin kauhu ja siitä johtuva Reduktionistinen 
pakkomielle   

3. Mentaalisen kielto ja siitä johtuva behaviorismin jäykkä-
kouristus 

4. Mentaalisen eli ihmisen elämyksellisen kokemisen tieteel-
lisen perustan eli aivojen ja muistin toimintojen vähäinen 
tuntemus. 

5. Pitäytyminen aikaisempien auktoriteettien ajatteluun 
6. Tieteen tulosten tuntemattomuus ja siten myös  
7. Vaikeus tunnistaa missä tieteen ja filosofian raja kulkee 
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TOTUUS ON SUHDETERMI 

1. Totuuden ongelmallisuus johtuu pääosin siitä, että 
termin referentti on subjektin mentaalinen tila, jossa 
verrataan kahden tai useamman informaatiolähteen 
tulkintaprosesseissa syntyneiden mentaalisten tilojen 
yhdenmukaisuutta tai samuutta. 

2. Jos kohteesta saadun aisti-infon virittämä mentaalinen 
tila on yhdenmukainen aikaisemman informaation 
virittämän mentaalisen tilan kanssa, niin informaation 
katsotaan kuvaavan kohdetta totuudenmukaisesti. 

3. Tällöin oletetaan, että ns. suora ja välitön aisti-infor-
maatio ja siihen rakentuva havainto ovat aivoproses-
seja, jotka eivät vääristä todellisuutta eli ne säilyttävät 
tilannerelevantin kuvauksen kohteesta eli totuuden.  
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TOTUUDEN OLEMUS 
1. Väitteen totuus RA-mallissa on teoreettinen termi, joka viittaa 

väitelauseen virittämän tietämisen tilan ja väitteen kohteena 
olevan entiteetin suoran havainnoinnin tai siitä muistissa olevan 
kuvauksen virittämän tietämisen tilan väliseen samuuteen tai 
erilaisuuteen.  

2. Samuuden tarkentamiseen ei ole välitöntä keinoa vaan 
joudumme aina aivojemme tulkintaprosessien armoille. 

3. Optimitilanne on saavutettu silloin, kun tietämisen tilamme 
perustuu toistettavaan aisti-informaatioon tieteellisesti jär-
jestetyssä kokeessa, jonka tulokset tulkitaan kohdetta parhaiten 
selittävään teoriaan kuuluvien käsitteiden avulla 

4. Totuuden ongelmallisuus liittyy siten kielen ilmaisujen ja niiden 
palauttamien käsitteiden kykyyn virittää tilannerele-vantteja 
tietämisen tiloja 
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ARVOJEN TOTUUDEN JA 
TILANNERELEVANSSIN ARVO 2 

1. Edellisen mukaan arvot ovat subjektin johonkin arvon 
kantajaan liittämiä ominaisuuksia, joista osa voi olla 
vain ajateltuja tai kuviteltuja entiteetin piirteitä. 

2. Arvojen arvotiedon totuutta ja tilannerelevanssia  kos-
kee samat ongelmat, kuin muunkin tiedon totuutta.  

3. Totuutta voidaan lähestyä teorioilla, jotka tarjoavat 
ymmärrettävimmän kuvauksen, loogisimman selityk-
sen ja tarkimmat ennusteet tutkimuskohteen eri omi-
naisuuksista ja toiminnoista erilaisissa tilanteissa. 

4. Totuuden ja tilannerelevanssin arvo on siinä, että sen 
perusteella voidaan rakentaa toimivia suunnitelmia ja 
tehdä menestyksellisiä päätöksiä. 
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AJATTELU JA SUUNNITTELU 

1. Ajattelu voidaan nähdä mentaalisena toimintana, jossa 
2. Työkaluina ovat toimijan omaksumat käsitteet 
3. Työympäristönä toimijan tulkitsema tilanne ja 
4. Tilanteen sisältämät uhkat ja mahdollisuudet sekä 
5. Niistä muodostuneet ongelmat ja 

1. Niiden vaihtoehtoset ratkaisut, joita voidaan vertailla 
2. Muodostamalla tilanteeseen sopiva päätöskriteereiden matriisi ja 
3. Valitsemalla optimitulokseen johtava joukko matriisin tekijöitä 
4. Muodostamalla toimintaan johtava päätösketju ja 
5. Toimimalla niiden mukaisesti 

6. Arvioimalla toiminnan tuloksia toiminnan nykytilan ja 
arvioidun tulevaisuuden mukaisilla ehdoilla. 

7. Valmistautumalla mahdollisiin uusiin muutoksiin. 
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PROSESSUAALINEN, TIEDOSTETTU 
JA TIEDOSTAMATON 

1. Kaikki muistirepresentaatiot ja siis myös kaikki käsitteemme 
muotoutuvat prosessuaalisesti eli aivojemme fylo- ja onto-
geneettisten rakenteiden ohjaamana. 

2. Ihmisen (kaikkien toimijoiden) liittymänä ympäristöön ja sen 
tapahtumiin toimii aisti-infon prosessuaalinen tulkinta aisti-
muksiksi ja sitten varsin nopeasti havainnoksi eli tiedostetuiksi ja 
merkityksiä kantaviksi ilmiöiksi ja olioiksi. 

3. Havainto on siis tilanteesta ja tarkkaavuuden kohteesta saadun 
aisti-infon virittämien käsitteiden avulla tulkittu selitys kohteen 
eri merkityksistä ko. tilanteessa. 

4.  Tiedostamatonta ovat aivojemme prosessit ja niiden dyna-
miikka, jonka avulla tietoiset havainnot rakentuvat. Tiedosta-
matonta ovat siis myös ne transformaatioprosessit, jotka 
muuntavat materiaalisen sähkökemiallisen informaation elä-
myksellisesti koetuiksi kuvauksiksi ja merkityksiksi ja ne 
puolestaan ulkoisesti manifestoituviksi toiminnoiksemme. 

 
 



OPENING WORDS 

As the chairman of the Finnish Society for 
Natural Philosophy, I have a greate pleasure and 
honour to wellcome you all to this conference.  
Last autom our conferenece thesis handled 
quantum physics and cosmology.  This time we 

are going to discuss problems connected with 
the most complex objects of human sciences. 

 



TIETETEELLISEN MENTAALISEN 
REALISMIN PERUSLAUSEITA 1 

1. Olevan entiteetit ovat ihmisen vuorovaikutusten ja 
vaihtosuhteiden kannalta etupäässä juuri sellaisia, 
miltä ne aistien koodaaman informaation ja sen 
käsittein tehdyn tulkinnan perusteella näyttävät, 
kuulostavat ja tuntuvat.  

2. Aivojen kyky  transformoida sähkökemiallisesta infor-
maatiosta elämyksellisesti koettu ja tilannerelevantti  
kuvaus ympäristöstä, sen muutoksista ja niiden merki-
tyksistä on toiminut kelpoisuuskriteerinä jo evoluu-
tion varhaisissa vaiheissa, muutoinhan Homo-Sapi-
ence lajina tuskin olisi säilynyt. 

3. Illuusiot ja harhat kuitenkin osoittavat, että aivojen 
tulkintapalvelu ei ole erehtymätöntä ja että kaikki 
kokemamme on aivojen tulkinnan tuotosta.  



TIETETEELLISEN MENTAALISEN 
REALISMIN PERUSLAUSEITA 2 

1. Käsite on tilannerelevantti ja dynaaminen kooste 
tarkaavuuden kohdetta kuvaavista aistimellisista 
ja/tai rakenteisista attribuuteista 

2. Käsitteet rakentuvat ja tarjoutuvat käyttöön 
täysin prosessuaalisesti toimijan vuorovaiku-
tusten yhteydessä ympäristön ja sen toimijoi-
den kanssa 

3. Käsitteet ovat siten jatkuvasti uusiutuvia toimi-
joiden mentaalisia ohjausvälineitä ja liittymiä 
mielen ja maailman välillä 

 



TIETEELLISESN MENTAALISEN 
REALISMIN PERUSLAUSEITA 2 

1. Edellistä arkiajattelun maailmankuvaa voidaan täydentää 
tarpeen tullen siirtymällä tieteelliseen maailmankuvaan, 
joka muodostuu olevaa parhaiten kuvaavien, selittävien ja 
sitä tarkimmin ennustavien teorioiden koosteesta.   

2. TMR:ssa ihmisellä ei ole suoraa kytkentää muuhun ole-
vaan vaan kaikki kokemamme on aivojemme prosessoi-
man ontologisen transformaation tuotosta.  Siinä 
materiaalinen sähkökemiallinen informaatio eli ais-tien 
koodaamaat afferentit aktiopotentiaalit muuntuvat 
elämyksellisesti koetuiksi aistimuksiksi ja nopeasti edel-
leen käsittein tulkituiksi havainnoiksi subjektin tarkaavuu-
den kohteista ja niiden tilannerelevanteista merkityksistä. 
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KÄSITTEET JA KIELI 
1. Kieli on kommunikaation väline, jossa käytetään puhetta, 

tekstejä, erilaisia merkkejä, eleitä, ilmeitä jne.  
2. Kielelliset ilmaisut ovat siten materiaalisesti manifestoitu-

via entiteettejä, mutta niiden referentit voivat varioida 
ajan, paikan ja ontologisen statuksen suhteen paljonkin. 

3. Näin ollen kieli on kahden maailman entiteetti, sillä se voi 
kytkeä subjektin mihin hyvänsä aika-avaruuden tai mielen 
maailman tapahtumaan, joka voi olla tosi tai kuviteltu. 

4. Tämän funktionsa kieli  voi toteuttaa juuri käsitteiksi kut-
sumieni muistirepresentaatioiden ja niiden tilannerele-
vanttien attribuuttien koosteiden avulla. 

5. Käsitteet puolestaan prosessoituvat muistiimme vuorovai-
kutuksessa ympäristömme entiteettien kanssa tavalla, jo-
ka ilmenee kuvan 5.1  esittämästä systeemisestä mallista  
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 RA-MALLIN FAKTALUONTEISIA 
OLETTAMUKSIA 

1. Ihmisen liittymäinformaationa ulkomaailmaan toimivat aistien 
koodaamat afferentit aktiopotentiaalit ja niiden jatkuva vuo. 

2. Niiden primaaritulkinnat ovat eri aistialueilla koetut aistimelliset 
kuvaukset tarkkaavuutemme kohteista ja niiden muutoksista. 

3. Niiden sekundaaritulkinta on aistimusten käsiteperustainen tulkinta 
havainnoksi, jolloin tarkkaavuuden kohde tunnistetaan ja tiedostetaan 
sen tilannekohtaiset perusmerkitykset. 

4. Entiteettien nimet ja aistien  virittämät näkö-, kuulo-, haju- ym-aistimuk-
set toimivat  hakuattribuutteina, jotka noutavat säilömuistista tilantee-
seen sopivat käsitteet työmuistiin ja tietoiseen tarkasteluun. Tämä on 
toiminut kelpoisuusehtona jo evoluutioprosessissa. 

5. Käsite on siten ihmisen ja toimijoiden varsinainen mentaalinen liittymä 
ulkoiseen maailmaan, sen tapahtumiin ja niiden eri merkityksiin. 

6. Efferentit aktiopotentiaalit puolestaan ohjaavat puhettamme ja kaikkia 
muita motorisia suorituksiamme 

 

             



KÄSITEMALLI, TEORIANTEORIA, 
KOKONAISVALTAISUUS,  

YMMÄRYS, HAHMO JA GESTALT,  
1. Väitöstyössäni (VKM-2004) eittämäni käsitteen systeemi-mallin 

aika-, perus- ja teoriasarakkeet sisältävät loogisen koosteen olevan 
entiteetin kokonaisvaltaiseen kuvaukseen tarvittavista 
attribuuteista. 

2. Syntyvä kokonaiskuva mahdollistaa kohteen erilaisten merkitysten 
ymmärtämisen, jolloin se palvelee ihmisen tarvetta tilanteen  tie-
dolliseen hallintaan , jolloin sitä voidaan täydellä syyllä kutsua  
myös kokonaishahmoksi eli Gestaltiksi, johon ihmisen tiedon 
tavoittelu on ilmeisesti aina pyrkinyt. 

3. Käsitemallia voidaan täydellä syyllä kutsua myös teorianteoriaksi, 
sillä jokaisen teorian tulee vastata juuri niihin kysymyksiin mihin 
käsitemallin eri sarakkeiden attribuutit vastaavat. 
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YMMÄRRYS TIETOISUUDEN 
TAVOITETILANA 

1. Tietoisuus voidaan siis nähdä käsitepohjaisena  
mentaalisena perustilana, jonka mukaan jatkuvasti 
orientoidumme ympäristöömme ja sen muutoksiin. 

2. Tämän tilan siis luo ja ylläpitää aivojemme evoluu-
tiossa rakentuneiden dynaamisten muistiprosessien 
jatkuva tilannerelevanssi, joka siis jo toimijoiden evo-
luution varhaisissa vaiheissa on toiminut aivoproses-
sien ja toimijayksilön kelpoisuuden kriteerinä. 

3. Ymmärrys puolestaan on nähtävissä tietoisuustilan 
prosessuaalisena kokonaisvaltaisena tavoitetilana, 
johon aivojemme prosessit aisti-infon tulkinnassaan 
jatkuvasti pyrkivät. 
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TMR-TEORIAN ONTOLOGIA 
1. Ontologisen ongelman ratkaisu TMR-teoriassa rakentuu oletuk-

selle, että Universumissamme on vain materiaalisia ja men-
taalisia entiteettejä. 

2.  Materiaaliset entiteetit manifestoituvat mm. paikka-, tila-, 
faasi-, rakenne-, vuorovaikutus- ja toimintaulottuvuuksissa ajan 
funktiona.(mm. neutriinot,  pimeä aine ja pimeä energia kuulu-
vat tähän ryhmään) 

3. Mentaaliset entiteetit ovat toimijoiden eli subjektien muisti-
representaatioita olevan havaituista tai ajatelluista entiteeteistä 
tai mentaalisia tiloja, jotka aiheutuvat näiden representaatioi-
den virittäminä niiden palautuessa subjektin työmuistiin eli 
mielen tiedostettujen entiteettien alueelle. 

4. Ihmisen malli rationaalisena toimijana on siis eräs perusteltu 
esitys ihmisen ja hänen ympäristönsä rakenteista ja vuorovaiku-
tuksista  

     



INFORMAATIO, TIETOISUUS ja 
mielen sisällön tilannerelevanssi 

1. Evoluutiossa ne toimijat, joiden hermostojärjestelmä on 
tarjonnut tilannerelevantin kuvauksen ympäristöstä ja sen 
muutoksista, ovat olleet kelpoisimpia genominsa 
levittämiseen. 

2. Tietoisuus on käsiteperustainen mentaalinen tila, jossa 
ympäristöstä saadut aisti-informaatiot ovat toimineet 
hakuattribuutteina ja noutaneet säilömuistista työmuis-
tiin ja tietoisuuteen ympäristön keskeisten tekijöiden 
muistirepresentaatioista tärkeimmät niitä kuvaavat 
attribuutit 

3. Tietoisuus on siten se jatkuva dynaaminen useimmiten 
tilannerelevantti kytkeytymä mielen ja maailman välillä, 
jonka avulla yksilö voi suunnitella ja toteuttaa vuorovaiku-
tuksensa ja vaihtosuhteensa ympäristönsä kanssa. 



INFORMAATIO JA TIETO  
eivät ole synonyymeja   

1. INFORMAATIO on muotoon saatettua ainetta tai energiaa eli enti-
teettejä, jotka manifestoituvat paikka, tila, ja vuorovaikutusdimen-
sioissa ajan funktiona ja joiden luovuttamaa tai lähettämää ener-
giaa aistielimemme voivat vastaanottaa ja koodata niistä sähköke-
miallista informaatiota aivojemme tulkittavaksi.  

2. Tämä aivojen tulkinta on transformaatioprosessi, jossa tapahtuu  
aito ontologinen muunnos, jossa aistien koodaamat  sähkökemial-
-liset impulssit muuntuvat  elämyksellisesti koetuiksi kognitiivisiksi, 
emotionaalisiksi, volitiivisiksi, motivationaalisiksi ja joskus myös 
erheisiksi mentaalisiksi tiloiksi. Toisin sanoen sähkökemiallinen eli 
materiaalinen muuntuu mentaaliseksi.  

3. Informaatio on siten jotain mielen ulkoista ja TIETO ontologisen 
transformaation tuotoksena muodostuva käsiteperustainen men--
taalinen tila eli yksilön tietoinen elämys, jossa hän voi tunnistaa ja 
nimetä tarkkaavuutensa kohteen ja palauttaa tietoisuuteensa sen 
tärkeimmät tilannerelevantit merkitykset. 
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TIETO  
Informaation käsiteperustaisena tulkintana 

4. TIETO on siis subjektin käsiteperustainen mentaalinen tila, jonka 
aistien koodaama informaatio tarkkaavuuden kohteesta virittää 
hänen tietoisuudessaan eli työmuistin sisältöön palautettujen 
muistirepresentaation ja niiden eri attribuuttien merkitysten 
pohjalta.  

5. Tuota työmuistiin palautettujen ja useimmiten tilannerelevanttien 
attribuuttien joukkoa olen väitöstyössäni kutsunut nimellä KÄSITE. 
Käsite voidaan siten ymmärtää mielen ja maailman dynaamisena 
liittymänä, jonka evoluutioprosessit ovat muotoilleet kaikkien 
toimijoiden hermojärjestelmään. Muutoinhan olisi ollut varsin 
vaikeata säilyä ja olla kelpoinen eli menestyksellinen oman geno-
minsa levittämistyössä. 

6. TIETO käsiteperustaisena mentaalisena tilana voidaan siten nähdä 
myös aivojen tarjoamaksi työvälineeksi, jolla ihmisen rationaalinen 
liittyminen ja tavoitteisiin johtava toiminta ja vuorovaikutus  
ympäristön muiden entiteettien kanssa on tullut mahdolliseksi.  
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IHMISEN KIELIKYKY JA ENTITEETTIEN 
NIMIATTRIBUUTIT 

1. Käsitteen systeemimallissa yksi ryhmä aisti-
mellisia attribuutteja muodostuu entiteetti-
en nimistä tai muista kielellisistä ilmauksista, 
jotka viittaavat ko. olioon tai tapahtumaan 

2. Käsitteen tilannerelevantit attribuutit 
voidaan siis palauttaa tietoisuuteen eli 
työmuistin sisällöksi myös kuullun tai nähdyn 
kielellisen ilmaisun virittämänä. 
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IHMISEN OLEMUKSESTA 

1. Ihminen on evoluutioprosessien tuotoksena 
muotoutunut biologinen, sosiaalinen, rationaa-
linen ja mentaalisesti ohjautuva toimija 

2. Mentaalinen viittaa ihmisen kykyyn tietää, tun-
tea, rakastaa, vihata, tahtoa, motivoitua, ajatel-
la, suunnitella, tehdä valintoja ja  päätöksiä sekä 
toimia yhteisöistään omaksumiensa arvojen ja 
normien mukaisten valintojensa mukaisesti. 

3. Ihminen on kielen avulla kommunikoiva olento 
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          AIKASUORA         PERUSSARAKE          TEORIASARAKE 

        TULEVA TILA 
Tämä kuvaus puolestaan nou-
taa työmuistiin muut tilantee- 
seen liittyvät attribuutit, jolloin 
informaatiosta on tullut koh-
detta kuvaavaa tietoa  

   ARVO JA MERKITYS 
-Ajankohtaisuus 
-Käyttökelpoisuus 
-Tulkittavuus 
- Luotettavuus 

           FUNKTIOT 
-Aistien koodaaman informaa- 
tion tehtävänä on toimia haku-
attribuuttina ja palauttaa toi-
mijan työmuistiin kohde-enti-
teetistä muut til.rel. attribuutit. 

                NYKYTILA 
- Aivokuoren ko. alueella 
välittömästi tulkitaan 
aistimelliseksi kuvaukseksi 
kohde-entiteetistä.  

             RAKENNE 
- Info hermojärjestelmässä on 
aistispesifisiä sähkökemiallisia 
impulsseja, välittäjäaineita ja 
synapsimolekyylien rakenne-
muutoksia 

                GENESIS 
Informaatio syntyy aistielimis-
sä ulkoisen energian tulkintana 
ja muunttuu sähkökemiallisten 
impulssien sarjaksi, joka   

           INFON LUOKITUS 
-Aistein tulkittavissa  
-Apulaittein havaittavaksi 
-koejärjestellyin havainn. 
- Vuorovaikutuksista lask. 

     INFON OLEMUS 
- Informaatio on muotoon     
saatettua ainetta tai ener-
giaa. Näin myös toimijain 
hermostojärjestelmässä. 

LIIKE TILANNE 
TOIMINT 

KUULO 

KOSKETUS Entiteetin 

 N I M I 
NÄKÖ 

MAKU MUUTOS, 
REAKTIOT 

HAJU 







ÄLYKKYYS JA TILANNERELEVANSSI 

1. Älykkyys on kyky toimia menestyksellisesti 
uudessa tilanteessa (Lehtovaara 19??) 

2. Aivojen kyky tarjota tietoisuudelle eli palauttaa 
työmuistiin  tilannerelevantti ja dynaaminen 
attribuuttien kooste aistitusta tai ajatellusta 
entiteetistä on ilmeisesti keskeinen osa älykkyy-
deksi kutsutusta  ihmisen mentaalisesta kyvystä, 
joka mahdollistaa  toiminnan rationaalisen 
ohjauksen 
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KÄSITTEET  INFORMAATION  JA 

TIEDON SEKÄ KIELEN JA 

MIELEN  RAJALLA 
MENTAALISEN REALISMIN NÄKÖKULMA 

  

Alustus Kielitieteen päivillä  

Jyväskylässä 14-16.5.2009 

TkT Viljo K. Martikainen 
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