
Mieli
Mieli ymmärretään yksilön sisäisenä, henkisenä olemuksena, jossa ajatukset, tunteet ja tietoisuus 
ilmenevät ja kohdistuvat johonkin. Filosofisena käsitteenä mielellä viitataan useimmiten ajattelun 
käsitteellisiin toimintoihin, joista muodostuu tietoisuus. Mielen ja ruumiin ongelmassa pohditaan 
ihmisen toiminnan ja tämän tietoisuuden yhteyttä.

Mielestä ja sen toiminnasta on esitetty useita käsityksiä, joista varhaisimmat ovat antiikin
ajalta, sekä kreikkalaisesta että intialaisesta ajattelusta. Teologiassa mieli on perinteisesti
liittynyt  läheisesti  yhteen  sielun  kanssa tai  käsitetty  sen kanssa yhteneväksi,  kun taas
nykyisessä  mielenfilosofiassa  ollaan  yhä  enemmän  taipuvaisia  reduktionistiseen
ratkaisuun,  jossa  sanalla  mieli  tarkoitetaan  jotain,  mikä  on  tiivistynyt  aivojen
ominaisuudeksi.

Filosofit ovat erimielisiä siitä mitkä inhimilliset ominaisuudet kuuluvat mielen alaisuuteen.
Jotkut katsovat, että vain ”korkeammat” älylliset toiminnot, ennen kaikkea  järki  ja  muisti,
muodostavat  mielen.  Tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi  tunteet  –  rakkaus,  viha,
pelko,  ilo  —  ovat  luonteeltaan  ”primitiivisempiä”  tai  subjektiivisempia  ja  tulisi  nähdä
mielestä erillisinä. Jotkut taas katsovat,  ettei  ihmismielen rationaalisia ja emotionaalisia
puolia voi erottaa toisistaan, koska ne ovat samaa alkuperää ja luonteeltaan samanlaisia,
jolloin ne tulisi myös lukea yhdessä mielen osiksi.

Mielen kyvyt

Ajattelu on henkinen prosessi, joka mahdollistaa sen, että eliöt voivat muodostaa 
mielessään abstrakteja malleja todellisuudesta, ja näin käsitellä sitä päämääriensä, 
suunnitelmiensa ja halujensa mukaisesti. Ajattelussa aivot käsittelevät informaatiota muun 
muassa muodostamalla käsitteitä, ratkaisemalla ongelmia, päättelemällä ja tekemällä 
valintoja. Ajatteluprosessien analysointi on osa kognitiivista psykologiaa.

Arkikäytössä ”mieli” toimii usein synonyyminä ajattelulle: sille ”sisäiselle keskustelulle”, jota
käymme päämme sisällä. Tähän viittaa muun muassa sanonta ”muuttaa mieltään”. Tässä
mielessä eräs mielen keskeisiä ominaisuuksia on se, että se on yksityinen alue, jonne
muilla ei ole (ainakaan suoraa) pääsyä.

Mallintaminen  tarkoittaa  todellisuuden  osan,  esimerkiksi  tietyn  ilmiön  tai  systeemin
esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään. Mallintamista on esimerkiksi kartta, joka on
malli  todellisesta  maastosta  tai  pienoismalli,  joka  on  pienennetty  malli  todellisesta
esineestä.  Mallintamista  voidaan  tehdä  myös  matemaattisesti,  kuten  esimerkiksi
painovoimamalli,  joka  kuvaa kahden  tai  useamman kappaleen  välistä  vuorovaikutusta.
Myös toimintamalli aivoissa, todellisen toiminnan esitys aivojen ymmärtämässä muodossa,
voidaan  katsoa  mallintamiseksi.  Mallinnuksen  tuloksia  käytetään  muun  muassa  ilmiön
simulointiin, tutkimukseen ja käyttäytymisen ennustamiseen eri tilanteissa. 

Muisti  tarkoittaa eliön kykyä tallentaa, säilyttää ja palauttaa informaatiota. Ihmisen muisti
jaetaan  sensoriseen muistiin,  lyhytkestoiseen  työmuistiin  ja pitkäaikaiseen  säilömuistiin.
Muistia ihmisen mielen ominaisuutena tutkii kognitiivinen psykologia.

Mielikuvitus on sisäinen kyky (tai prosessi) keksiä osittaisia tai kokonaisia mielen sisäisiä
todellisuuksia ja mielen objekteja, jotka on johdettu ulkoisen yhteisesti jaetun todellisuuden
elementeistä. Mielikuvitusta on muun muassa keino  simuloida  todellisuutta ja löytää siitä
joitain uusia piirteitä tai ilmiöitä, joita ei sisälly kyseisen henkilön aiempaan kokemukseen.
Mielikuvitus on näin eri asia kuin muistaminen.



Tietoisuus  on  mielen  ominaisuus,  johon  luetaan  yleensä  sellaiset  ominaisuudet  kuin
subjektiivisuus,  itsetajunta,  aistimiskyky  ja  kyky  havaita  oman  identiteetin  ja  oman
luonnollisen  ympäristön  välisiä  suhteita.  Jotkut  filosofit  jakavat  tietoisuuden
fenomenaaliseen  tietoisuuteen,  joka  viittaa  subjektiiviseen  kokemukseen  itseensä,  ja
pääsytietoisuuteen,  joka  viittaa  siihen,  että  mielessä  oleva  informaatio  on  aivojen
prosessointijärjestelmien saatavilla. Fenomenaalinen tietoisuus on yhtä kuin  olla jotakin,
pääsytietoisuus on yhtä kuin olla tietoinen jostakin.

Tietoisuus  tarkoittaa  joko  yksilön  kullakin  hetkellä  kokemien  aistimusten,  elämysten,
tunteiden,  muistikuvien  ja  ajatusten  kokonaisuutta  tai  yksilön  tietoisuutta  itsestään  ja
ympäristöstään.

Tietoisuuteen kuuluu sellaisia ominaisuuksia kuin subjektiivisuus, itsetajunta, aistivuus, äly
sekä  kyky  hahmottaa  itsen  ja  ympäristön  välisiä  suhteita.  Tietoisuus  edellyttää  muun
muassa havannoitsijan kykyä tunnistaa  olioita. Vain oppiminen saa aikaan erottelukyvyn
(minä-ne).

Tieteessä  tietoisuutta  tutkitaan  muun  muassa  psykologian  (”mielitutkimuksen”),
kognitiotieteen  (informaatiota  prosessoivia  systeemejä  -mm.  ihmismieltä-  tutkivia
tieteenala)  ja  neurotieteiden  (”aivotutkimuksen”)  aloilla.  Kysymystä  tietoisuudesta  on
käsitelty myös fysiikassa ja filosofiassa, jossa se liittyy mielenfilosofiaan.

Kuva: Mielen abstraktiatasot tietoisessa tajunnassa



Alitajunta  ja  piilotajunta  ovat  kansanomaisessa  psykologisessa  tekstissä  käytettyjä
nimityksiä mielen tiedostumattomasta osasta, jonka sisältöjä ei voida saada varsinaiseen
tietoisuuteen eli tajuntaan.

Alitajunnasta  puhuessa  voidaan  tarkoittaa  joko  kognitiivista  alitajuntaa  tai  dynaamista
alitajuntaa.  Dynaaminen  alitajunta  (oikeammin  dynaaminen  tiedostumaton)  liitetään
psykoanalyyttiseen tai psykodynaamiseen näkemykseen ihmisestä, kun taas kognitiivinen
alitajunta  liittyy  kognitiiviseen  psykologiaan  eli  näkemykseen  ihmisestä  informaatiota
käsittelevänä olentona. Nykypsykologiassa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että osa ihmisen
psyykkisistä  prosesseista  tapahtuu  automaattisesti  ja  tiedostamatta.  Eri  näkemykset
eroavat  kuitenkin  siinä,  miten  monimutkaisia  tai  tarkoitushakuisia  tiedostumattomat
prosessit ovat. 

Intuitio  merkitsee  tietämistä  tai  ymmärtämistä,  jossa  tieto  saavutetaan  sen  kohteesta
suoraan.  Intuitiivinen  tieto  eroaa  analyyttisesta  tiedosta,  joka  sisältää  käsitteellistä
aineistoa.  Intuitiivisen  tiedon  vastakohta  on  abstrahoiva  tieto.  Abstrahoiva  tieto
saavutetaan tietoisen analysoivan ajatteluprosessin tuloksena. Sanaa "intuitio" on käytetty
eri aikoina toisistaan poikkeavilla tavoilla. Intuitiota pidetään tärkeänä osana luovuutta.

Sana intuitio perustuu latinankieliseen sanaan  intueor, joka tarkoittaa "katsoa", "nähdä".
Toiset intuitiota koskevat teoriat painottavat intuition intellektuaalisia piirteitä, toiset teoriat
enemmän suoran ja välittömän havainnon osuutta.

Intuitiota ei  ole  vaisto, joka liittyy elossa säilymiseen, eikä  impulssi,  joka on hetkellinen
reaktio signaaliin. Intuitio ja luovuus eivät myöskään ole sama asia, vaikka intuitiota on
pidetty luovuuden osana.

Hollantilaisen filosofin  Benedict  de  Spinozan tietoteorian  mukaan on olemassa kolmen
lajin tietoa:

1. luuloa (välittömiä aistihavaintoja, mielikuvia, mielikuvitusta, auktoriteettiuskoa
ym.), josta Spinoza käyttää termiä imaginaarinen tieto

2. rationaalista tietoa (esimerkiksi ilmiöiden tieteellisiä selityksiä), josta Spinoza
käyttää nimistystä ratio, ja

3. intuitiivista  tietoa,  josta  Spinoza nimmittää  termillä  scientia  intuitiva.  Toisin
kuin nimityksestä voisi päätellä, tässä ei ole kyse välittömästä tiedosta, joka
avautuisi suoraan luonnosta havaintoina. Päinvastoin, kyse on jotakin ilmiötä
koskevan toisen asteen tiedon eli  rationaalisista päätelmistä muodostuvan
selityksen  taustalla  olevista  viime  käden  perusteluista.  Rationaalinen  tieto
nojautuu luonnonlakeihin, mutta intuitiivinen tieto antaa selityksen sille, mihin
luonnonlait lopulta perustuvat.

Inhimillinen intuitiivinen ajattelu tuottaa lähinnä imaginaarista tietoa, joskin intuitiolla on 
merkittävä tehtävä myös Spinozan toisen ja kolmannen lajin tiedon muodostuksessa.

Immanuel Kantin mukaan intuitio oli käsitystä, jonka mieli tuottaa itse ilmiöstä. Sellaiset 
käsitykset kuten aika ja tila ovat puhdasta Kantin käsityksen mukaista intuitiota. Myös 
Henri Bergson ja Pythagoras pitivät intuitiota tärkeänä tiedon muotona. John Locke sanoi, 
että "ajatukset, jotka usein tulevat etsimättä, ikään kuin tipahtavat päähän, ovat tavallisesti 
kaikkein arvokkaimpia".

Ihmislajilla  on  kaksi  erilaista  tiedon  käsittelyjärjestelmää,  intuitiivinen  ja  analyyttinen.
Näiden ajattelun muotojen voidaan nähdä vastaavan ikiaikaista jakoa vaistoon ja järkeen.
Intuitio  on  sanaton,  ei-looginen  ja  tiedostamaton  tapa  ajatella.  Analyyttinen  ajattelu



puolestaan  on  loogista  ja  tietoista  ja  siihen  liittyy  usein  ajattelun  kielellistäminen.
Arkiajattelumme (arkitieto)  on  pääosin  intuitiivista,  ja  tieteellinen  ajattelu  enimmäkseen
analyyttista. Intuitio on kuitenkin merkityksellinen tekijä molemmissa ajattelun muodoissa.

Flow  (myös  optimaalinen  kokemus  ja  virtauskokemus)  on  psykologi Mihály
Csíkszentmihályin  mukaan  tila,  jossa  ihmisen  tietoisuuteen  saapuva  informaatio  on
tasapainossa minän tavoitteiden kanssa. Flow-kokemuksen seurauksena minän järjestys
on aikaisempaa monimuotoisempi (minän kompleksisuus kasvaa).  Flow'ssa psyykkinen
energia käytetään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen.

Flow-kokemuksessa ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen
toimintaan sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Flow lisää psyyken sisäistä vahvuutta ja
kompleksisuutta  ihmisen  saadessa  todellisuuskuvansa  järjestykseen  ja  hallintaan.
Optimaalinen flow-kokemus syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat käsillä olevaa haastetta
ja  hän  on  kiinnostuneesti  paneutunut  ko.  aktiviteettiin.  Csíkszentmihályi  on
tutkimuksissaan  todennut  ihmisten  olevan  onnellisimmillaan  juuri  tällaisina  hetkinä
elämässään.

Csíkszentmihályi kuvaa kahdeksan osatekijää, joita flow-kokemukseen voi liittyä:

1. Tehtävällä on selvät päämäärät.
2. Yksilön keskittyminen on täydellistä.
3. Oman minän arviointi vähenee.
4. Ajantaju katoaa.
5. Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta.
6. Yksilön  kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa  (tehtävä ei ole liian

helppo eikä liian vaikea).
7. Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta.
8. Tehtävä on itsessään palkitseva.

Lisäksi flow-kokemus vaatii häiriöttömän ympäristön. Esimerkiksi puhelimen soiminen tai
työtoverin saapuminen huoneeseen voi katkaista flow'n.

Flow-tilaan ei pääse helposti ja nopeasti. Esimerkiksi urheilutilanteissa flow-tilan saavutus
on haastavaa ja ei onnistu läheskään aina, sillä häiriötekijöitä on paljon.

Psyykkinen entropia on termi, joka kuvaa tietoisuuden epäjärjestystä. Psyykkinen entropia
on  tila,  jossa  tarkkaavaisuuden  keräämä  informaatio  on  ristiriidassa  itse  aikomusten
kanssa  tai  se  estää  toteuttamasta  niitä.  Psyykkinen  entropia  johtaa  minän
tarkkaavaisuuden kohdistumaan minän eheyden kannalta epäolennaiseen ja psyykkistä
energiaa  hukkaavaan  toimintaan.  Psyykkisen  entropian  vastakohta  on  tietoisuuden
järjestys eli flow. 
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