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Ohjelma

12.00   Avaussanat
pj. Jouko Saksio

12.10      TIEDON ONGELMA FILOSOFIAN 
     HISTORIASSA

FT, dosentti Riku Juti

13.20               Kahvitauko

13.50      TIETEENFILOSOFIAN UUSIA TUULIA 
FT, dosentti Panu Raatikainen
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Riku Juti

FT, dosentti Riku Juti valmistui filosofian lisensiaatiksi 
Helsingin yliopistosta vuonna 1988 ja väitteli filosofian 
tohtoriksi Cambridgen yliopistossa Englannissa vuonna 
1991. Tämän jälkeen hän on toiminut tutkijana ja opet-
tajana Helsingin yliopistossa sekä vapaana kirjoittajana. 
Vuodesta 2002 hän on ollut päätoiminen maanviljelijä. 

Juti väitteli skotlantilaisen valistusfilosofi Thomas Reidin 
tietoteoriasta. Tämän jälkeen hän on tutkinut uskomuksen 
muodostuksen ja oikeutuksen teoriaa, naturalistista tieto-
teoriaa ja tiedon käsityksen kehitystä filosofian ja tieteen 
historian eri vaiheissa. Juti on myös erikoistunut moderniin 
analyyttiseen metafysiikkaan. Hän julkaisi vuonna 2001 
teoksen Johdatus metafysiikkaan (Gaudeamus) ja luennoi 
Helsingin yliopistossa muun muassa samuuden ja ajan 
filosofisista ongelmista. 

Tällä hetkellä Juti viimeistelee teosta tiedon filosofian 
historiasta (Gaudeamus). Hän tutkii modernin tieteellisen 
maailmankuvan syntyä, keksimisen ja selittämisen malleja 
sekä tieteellisen tiedon perusteita.

Panu Raatikainen

FT, dosentti Panu Raatikainen väitteli filosofian tohtoriksi 
Helsingin yliopistosta vuonna 1998. Väitöstutkimus 
Complexity, Information and Incompleteness sai arvosanan 
eximia cum laude approbatur. Tällä hetkellä teoreettisen 
filosofian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa työs-
kentelevä Raatikainen on toiminut mm. Suomen Aka-
temian tutkijana ja vierailevana tutkijana St. Andrewsin, 
Lontoon ja New Yorkin yliopistoissa. 

Lukuisia kutsuesitelmiä Suomessa ja ulkomailla pitänyt 
Raatikainen on tutkinut mm. logiikkaa, matematiikan 
filosofiaa, kielifilosofiaa, tieteenfilosofiaa, mielen 
filosofiaa ja 1900-luvun filosofian historiaa. Hän kirjoittaa 
ahkerasti tieteellisiin ja filosofisiin aikakausjulkaisuihin. 

Teoksia:

• Ihmistieteet ja filosofia (Gaudeamus, 2004)

• Ajattelu, kieli, merkitys - Analyyttisen filosofian  
avainkirjoituksia (toim.) (Gaudeamus, 1997). Teos 
sisältää Raatikaisen laajan johdannon Ajattelu, kieli  
ja merkitys - näkökulmia nykyajan filosofian  
avainteemoihin.

Kotisivu: http://www.mv.helsinki.fi/home/praatika/


