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   Esi-merkki (Pre-sign)

Sinä ääntelit ja et. 

Sinun ääntelysi tuli ja meni omia teitään.

Mistä se tuli ja mihin se meni vailla kohdetta.

Se ohitti minut ja sinutkin. Omia aikojaan.

Ilmeetön impulssi jollekin, jostakin, johonkin.

Jokeltelun rytmiikassa jaoimme ääntelevän laulun.

Tartuit kuin sattumalta äänen mieleen

ja kasvoillesi kotiutuivat ilmeet. 

Löysit naurun ja itkun,

kertovan hymyn ja yrmeän mökötyksen.

Kohteeton ääntely vaimeni. 

Se alkoi ajastua sinun sisäisyydessäsi 

sinun tietoisuutta tavoittelevaan tahtoosi.
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ABSTRACT

The present research studies appearance of the prosodic sign in music and 
its non-appearance in autism. It introduces the prosodic sign as a point 
of departure for musical signification within non-verbal musical dialogue. 
The prosodic sign is first found by accident through musical communica-
tion with children on autism. The study does not primarily focus on the 
music therapy, though the example data consists of discoveries and practi-
cal experiences in therapy processes. Despite the empirical part, the rese-
arch is a theoretical and deeply reflective work in semiotics. The aim is to 
clarify the character of the prosodic sign and to signify its expressive beha-
vior and semiosis within musical non-verbal interaction. 

The study is based on Eero Tarasti’s theory of existential semiotics and 
Julia Kristeva’s psychoanalytic approach to subject’s early interaction in 
symbolic chora. Existential semiotics is a new key to study and read pro-
sodic features as significant and interactive signs. The anthropological 
character of semiotics has also provided a new interpretation to autism: 
it is approached for the first time from the viewpoint of humanistic and 
cultural phenomena. Because of that one can define autism in the symbo-
lic sense equivalent to music as a cultural sign. Kristeva’s chora is the sym-
bolic basis for the analysis and signification in natural (neurobiological) 
and musical origin of the prosodic sign.  Musical, prosodic semiosis is here 
found between three generalized interactive fields. It communicates within 
autistic culture versus non-autistic one. It moves through communication 
between the child with autism and the other person with non-autism; and it 
extends in semiotic signification from musical prosody – being an existen-
tial metaphor - to psychoanalytic interpretation, where it is compared to 
linguistic speech production. A basic idea of the mentioned musical non-
verbal dialogue consists of Martin Buber’s “You and I”-model, a touch of 
Socratic dialogue and Mihail Bakhtin’s dialogical theory of the meta-lin-
guistic word.    

The prosodic sign is signified between musical and proto-linguistic 
body-mind communication. It is signified equally as a sensorimotor bodily 
sign and seems to have a deep influence from early infancy and even from 
prenatal period. Therefore we can assume the prosodic sign to be included 
in the neurobiological development of emotional-cognitive communica-
tive skills. As a result of my study the prosodic sign is seen as a universal 
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phenomenon that is signified through musical and bodily semiosis. The 
conscious existence of the prosodic sign, becoming existent, seems to be 
bound by cultural pronouncing. But a subjectivity and origin of the sign 
is corporeal and typical for the species exceeding the limits of cultures. It 
also includes animal existence. If the prosodic sign in human subjectivity 
proves to be characteristic to all individual subjects, one can signify it at 
the same time as the sign of universal. For the babbling of infancy in one 
musical way or another makes usually the path of the prosodic alphabet 
through which every infant can join other people and interact with the 
surrounding world.

 
Keywords:  musical, dialogue, autism, otherness, prosodic signification, 

existential semiotics, psychoanalysis, global languages. 
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Johdanto 

Musiikkitieteen ja erityisesti musiikki- ja eksistentiaalisemiotiikan alaan 
kuuluvan teoreettisen tutkimukseni lähtökohtana ovat musiikki ja autismi. 
Ne ovat kulttuureissa ja kulttuureina artikuloituvia sisäisiä merkkitodel-
lisuuksia, jotka liittyvät tutkimukseni empiirisessä esimerkkiaineistossa 
arjen merkitsemiin musiikkiterapeuttisen kommunikoinnin käytänteisiin. 
Semioottisena tutkimuskohteena on musiikin ja autismin välisessä merki-
tyksenmuodostumisessa ilmenevä prosodinen merkki. Sen musiikillista 
olemassaoloa ja kommunikoivaa luonnetta tarkastellaan työssäni Eero 
Tarastin eksistentiaalisemioottisen merkkiteorian ja Julia Kristevan psyko-
analyyttisen subjektiteorian valossa. 

Koska merkkien havaitseminen ja merkitysten muodostuminen ovat 
ihmis(t)en mielessä tapahtuvaa toimintaa, merkki ja merkin ilmeneminen 
ovat kontekstuaalisia ilmiöitä. Merkkiä ei siis voi määritellä sellaisenaan. 
Se saa olemassaolonsa merkityssuhteina ulkopuoliseen todellisuuteen. 
Näin merkki ja merkitys ovat aina osa laajempaa koodia tai kokonaisuutta. 
Musiikki, autismi ja musiikkiterapeuttinen konteksti muodostavat tutki-
muksessa kulttuurisen diskurssin, johon prosodisen merkin ilmenemistä 
dokumentoiva musiikillinen dialogi ja kokemuksellinen tulkinta perus-
tuvat. Tutkimuksen kohteena oleva prosodinen merkki on temporaali-
sesti pieni ja inhimillisen ilmaisun luonnollisuuteen piiloutuva, mutta sen 
kommunikoiva eksistentiaalinen ulottuvuus on laaja. Sen ulkoinen esiin-
tyminen ja ei-esiintyminen ankkuroidaan tutkimuksessa musiikin ja autis-
min väliseen merkkisuhteeseen, joka paljastuu ensin empiirisinä löytöinä 
(semiosis) musiikkiterapeuttisen kommunikoinnin prosesseissa. Prosodi-
sen merkin sisäinen ulottuvuus solmiutuu edellä mainittujen suhteiden 
kautta merkin viestiviin kehityksellisiin liikkeisiin ja vuorottelevaa var-
haista eksistenssiä tavoittelevaan kommunikoinnin mieleen. 

Semioottinen tutkimus on laadullista, hermeneuttista tutkimusta, 
joka pyrkii tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen kohteensa sisäisyydestä 
käsin. Se selvittää tutkimuskohteena olevan ilmiön ja siihen kiinnittyvän 
merkityksen muodostumista tuottamalla uusia tieteellisiä avauksia muut-
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tuvien merkkiprosessien ja – suhteiden tulkintaan. Hermeneuttisessa tut-
kimuksessa on kysymys kohteen tulkinnasta ja uudelleen ymmärtämisestä. 
Käsillä oleva tutkimus perustuu metodologisesti pääasiassa eksistentiaali-
filosofiasta ja musiikkisemiotiikasta juontuvaan eksistentiaalisemiotiikan 
teoriaan, kristevalaiseen subjektiteoriaan, sekä tutkijan ammatillista autis-
mikuntoutuskokemusta reflektoivaan heuristiseen päättelyyn. Taiteiden 
välisellä globaalikielten teorialla ja sen kuntoutuskäytänteillä (Guerra Lisi-
Stefani) on oma tärkeä sijansa tutkimusta ohjaavien valintojen ja ajattelu-
mallien kehityksessä. Johdannon alussa esiin tullut teoreettis-empiirinen 
tutkimusasetelma voisi filosofisesti viitata dialektiseen totuuden tavoit-
teluun, jonka imaginaarisena instrumenttina on tutkimuskäsitteitä ana-
lyyttisesti liikutteleva vastakohtien korostaminen. Vastakohtaisuuksien 
ilmeneminen ohjaa kuitenkin tutkimusta strategisesti ainoastaan Sokra-
tes-sieluisen dialogin soveltavaan käyttöön. Tämä viittaa tutkimuksen 
empiria-osassa esitettyyn musiikilliseen dialogiin sekä koko tutkimuspro-
sessin läpäisevään teoreettisen merkkimaailman ja arjen käytänteiden väli-
seen pohdiskelevaan vuoropuheluun. Vastakohtien korostamista ei tarvita, 
niiden jatkuva toisiinsa törmäileminen osoittautuu itsessään tutkimuksen 
semioottista teorianmuodostusta ja reflektoivaa rakennetta välittäväksi 
eksistentiaaliseksi merkiksi. 

Eksistentiaalisen käsite liittyy ihmisen olemassaolon peruskysymyksiin 
– semioottinen taas puolestaan näiden kysymysten muodostamiin merki-
tyksiin subjektin elämismaailmaa selittävissä tulkinnoissa. Tässä tutkimuk-
sessa on kysymys subjektien musiikillisen olemassaolon sisäisten merkkien 
ja merkitysten eksistentiaalisemioottisesta ja psykoanalyyttisesta tulkin-
nasta. Tutkimuksen työhypoteesina oletetaan, että tutkimuksen kohteena 
oleva prosodinen merkki voi edustaa ilmenemisessään subjektien välisen 
kommunikoinnin tunnemerkityksiä muodostavaa (semiosis) ydintä. Eksis-
tentiaalisemioottisesti subjekti tarkoittaa käsitteellistä ’minää’, jolla voi-
daan viitata joko yksilöllisen tai yhteisöllisen subjektin elämismaailmaan 
(Dasein). Elämismaailma merkitsee havaitsemistoimintojen käynnistämää 
subjektiivista tulkintaa merkityssuhteiksi kehittyvästä maailmasta, sekä 
kohteellista kokemusta maailmassa olemisesta. Semioottinen tarkoittaa 
tällä tavalla merkitseväksi tulevaa. Se mikä merkitsee, on merkitysten ja 
merkkien muodostamaa. Subjektin elämismaailmassa havaitun ja ymmär-
retyn merkitseväksi tuleminen on yleensä katkeamatonta merkitysten 
muodostumista. Siihen sisältyvät ajallisen liikkeen, keston ja muutok-
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sen elementit. Maailman merkitseväksi tuleminen sitoo elämismaailman 
eksistentiaalisen olemassaolon ihmiselle annettuna olevaan tajunnalliseen 
mieleen, joka kiinnittää subjektin maailmassaolemisessaan merkitysten 
muodostamisen jatkumoon. Tämä jatkumo sisältää havaitsemisen, koke-
misen, kommunikoinnin ja maailman käsittämisen kehityksen symboli-
seksi ajatteluksi yhteisön yleistämässä rationaalisessa kontekstissa.

Autismin sävyttämä merkitystenmuodostaminen ilmenee ympäristölle 
katkeilevan kommunikoinnin annettuina sanattomina merkkeinä muodos-
taessaan yleisen vastakohdaksi erityisen toisin ymmärtämisen merkkimaail-
man. Autismi määritellään tutkimuksen asettelussa toisin ymmärtämisen 
merkkinä. Sen ajatellaan usein viittaavan ei-autismikulttuurisessa konven-
tionaalisessa ajattelussa ikään kuin myyttiseen ”väärin ymmärtämisen” 
määrittämään maailmassaolemiseen. Tämän ulkopuoliseksi ei-kommuni-
koivaksi oletetun elämismaailman eksistentiaalista tilaa tarkastellaan tut-
kimuksessa musiikillisen dialogin tuottamista prosodisista havainnoista, 
kokemuksista ja tulkinnoista käsin. Tutkiessamme toisen erityistä oman 
yleisemme näkökulmista meiltä jää tavallisesti huomaamatta, että elämis-
maailmojamme liikutteleva merkityssuhde on verrannollisesti käänteinen. 
Meidän yleistettymme tai yleisemme on vastaavasti toisen silmin erityinen, 
koska subjektiivinen maailmassaolemisemme on meille kaikille perusta-
vasti itsessämme olevaa ja lähtee siitä mikä meille on ”valmiiksi annettuna”. 
Ihmisen tulkinnat ovat yksilöllisinä sekä yhteisöllisesti omissa kulttuureis-
saan syntyviä. Yleistä ja erityistä yhdistää ja erottaa yhteinen raja. Ihmisten 
olemassaoleminen on ontologisessa mielessä jatkuvaa toisiinsa nojautu-
mista, rajojen kysymistä ihmiseksi tulemisen katkeamattomassa proses-
sissa. Toisen rajat piirtävät itsen molemmille – jos olemme tarpeeksi lähellä. 
Lähellä olemisen raja on plastinen ja lisääntyvän ymmärtämisen merkityk-
sinä jatkuvasti muuttuva. Se on kahden välillä oleva katoamaton merkitys-
suhdetta muodostavan tilan merkki, välttämätön kommunikoiva kolmas. 

Tutkimuksen empiirinen esimerkkiaineisto sisältää merkityksen muo-
dostumisen prosesseja, joissa prosodisen merkin ilmeneminen ja ei-ilme-
neminen muodostavat tutkimukselle uutta semioottista merkkiteoriaa 
tavoittelevan perustan. Vuorovaikutukseen suuntautuvan musiikillisen 
sekä vuorovaikutusta väistävän autistisen ilmaisun olemassaolemisen muo-
dot merkkiytyvät tutkimuksessa ei-autismikulttuurin ja autismikulttuu-
rin väliseen kommunikointiin. Prosodisen merkin ilmenemistä tulkitaan 
sekä yksilöllisten että yhteisöllisten elämistodellisuuksien sisällä liikkuvina 
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potentiaaleina merkkisuhteina. Autismi-ilmiö ja autismikulttuurin käsite 
representoivat tutkimuksessa eksistentiaalisemioottista negaatiota. Ne 
muodostavat tutkimusmetaforan, joka tuo esiin yleistetyn merkitystodel-
lisuuden kätkettyjä merkkejä. Tässä tapauksessa kysymys on prosodisen 
merkin ei-ilmenemisestä, joka manifestoi merkin ilmenemisen ja eksis-
tentiaalisen merkityksen. Merkin ei-ilmeneminen on vastakohta merkin 
ilmenemiselle, samoin kuin autismi on tutkimuksessani käsitteellinen vas-
takohta ei-autismin käsitteelle. 

Musiikki ja autismi ovat kulttuurissa merkitystä luovia arkikäytänteitä 
ja ajatuskulkuja. Niiden olemassaoloa ja merkitystenmuodostamista tar-
kastellaan subjektien elämys- ja elämismaailmaa muotoilevina ilmiöinä. 
Kulttuurinen tarkastelu muodostaa humanistisen viitekehyksen, josta 
käsin voidaan tutkia prosodisen piirteen potentiaalisia liikkeitä subjek-
tien välisten elämistodellisuuksien muodostumisissa. Musiikki ja autismi 
merkitsevät tutkimuksessa prosodisen merkin liikkeitä jäsentävää kommu-
nikoinnin ja ei-kommunikoinnin polariteettia. Tämä polariteetti viittaa 
tutkimusasetelmaa määrittelevään ei-autismikulttuurin ja autismikulttuu-
rin metaforaan. Musiikillisen olemassaolon kysymykset ovat sekä yksilöl-
lisistä että yhteisöllisestä elämistodellisuudesta kertovia kokemuksellisia 
merkkejä. Ne kattavat ontologisesti myös vammaisuuden ja autismin elä-
mismaailmaa määrittelevät merkitykset, jotka määrittyvät tutkimuksessa 
myytin, eksistentiaalisen negaation ja ei-kommunikoinnin metaforaa hyö-
dyntävän yleistyksen avulla. 

Tutkimusasetelmassa musiikillisen dialogin ympärille rakentuva eksis-
tentiaalisemioottinen diskurssi kuvaa tutkimuksen taustalla vaikutta-
vaa yhteisöllistä merkkitodellisuutta. Siinä erottuvat omiksi ilmiöikseen 
musiikki, autismi ja ei-autismi. Autismikulttuurinen ja ei-autismikulttuuri-
nen ovat käsitteellisiä vastakohtia. Toisaalta ne ovat myös arjen käytänteitä, 
merkkejä yhteisöllisen, yksilöllisen ja yleistetyn toisen välttämättömästä 
kommunikoivasta olemassaolosta. Näiden kahden kulttuuri-ilmiön väliin 
solmiutuvia prosodisten merkkien musiikillisia liikkeitä dokumentoidaan 
tutkimuksen empiria-aineistossa. Sen jälkeen niiden kommunikoivaa 
merkityksenmuodostamista tarkastellaan teoreettisesti eksistentiaalise-
mioottisen Z-mallin kautta ei-autismikulttuuristen ja autismikulttuuristen 
subjektien sovelluksina. Prosodisen merkin dialoginen luonne paljastuu 
Z-mallin autismikulttuurisen sovelluksen Z x-mallin tulkinnassa. Kun 
merkin kommunikointia käsittelevä analyysi yhdistetään psykoanalyytti-



5 — Johdanto 

sen teorian kautta subjektin merkityksenmuodostamisen kehitysvaiheisiin, 
on tuloksena biosemioottiseen perustaan ja eksistentiaalisemioottiseen 
teoriaan perustuva esitys prosodisen merkin musiikilliseksi merkkiteori-
aksi autistisen ja ei-autistisen varhaisen kommunikoinnin semioottisessa 
tulkinnassa. 

Subjektien olemassaoloa modifioidaan tutkimuksen alussa yleistetyn 
toisen (the generalized other) käsitteillä. Se tarkoittaa teoreettisesti sub-
jekteille roolitettuja positioita, joissa subjektin elämismaailma (Dasein) 
sitoutuu tai ei sitoudu kulttuurin yleiseen, historiallis-myyttiseen arvo- ja 
asennemaailmaan. 

Kulttuurissa elävät merkitykset muodostuvat tavallisesti yleistyneen 
yhteisöllisen merkinannon seurauksena. Ne koostuvat yleistetystä merk-
kitodellisuudesta, joka syntyy puhutun kielen, käyttäytymisen ja tapojen, 
myyttien sekä kulttuuria selittävien ja suojaavien negaatioiden ja metafo-
rien vakiintumisista. George Herbert Meadin (1863–1931) luoma käsite 
yleistetty toinen on yksi tutkimuksen metodologinen instrumentti. Sen 
kautta jäsennetään musiikin ja autismin ilmenemistä yhteisöön ja yksilöön 
vaikuttavina kulttuuri-ilmiöinä. Minä merkitsee yleistetyn toisen positiossa 
käsitteellisesti ketä tahansa ei-autistista ihmistä. Tutkija lukeutuu myös 
tähän joukkoon, mutta on huomattava että käyttäessään kyseistä ilmai-
sumuotoa tutkija ei siis kerro (ainoastaan) itsestään vaan esittää yleiste-
tyn toisen olemassaolemista potentiaalisen vammattomuuden positiossa. 
Sinä merkitsee tutkimuksessa vastaavasti ketä tahansa autistista ihmistä. 
Hän on yleistetty potentiaalinen toinen autismin kehityshäiriöstä johtuvaa 
vammaisuutta edustavassa sosiokulttuurisessa merkityksessä. Eksistenti-
aalisemioottinen ’minä’ – subjekti voi yksilön äänenä merkitä siten joko 
yleistettyä toista yhteisöllisenä subjektina tai yksilösubjektin yleistettyä 
muotoa Minä- tai Sinä-käsitteinä. Yleistetyn toisen käsitteellinen käyttö 
tarjoaa konstruktion, jossa autismi- ja ei-autismikulttuurisia subjekteja voi-
daan analysoida eksistentiaalisemioottisesti tarkastelemalla niiden yleisiä 
olemassaolemisen malleja inhimillisiä ihmisenä olemisen peruskysymyk-
siä esittämällä. Yleistämisen metodi vahvistaa tutkimuksen käynnistäneen 
empiirisen aineiston osalta autististen lasten ja nuorten anonymiteettia. 
Samalla se tarjoaa tutkijalle etäännyttävän position kokemusperäisen sub-
jektiivisen tiedon, kulttuurin yleisten käsitysten ja tieteellisen tiedon ver-
tailevaan tarkasteluun.
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Tutkimuksen keskiössä oleva musiikillinen diskurssi on sisällöltään 
prosodisiin piirteisiin kiinnittyvä autismin ja ei-autismin dialoginen mer-
kityssuhde. Prosodiset merkit muodostavat vuorovaikutuksellisia yhtymä-
kohtia, joissa musiikillisten parametrien sanaton vuorottelu alkaa ilmetä 
vakiintuvina sisäisinä merkkeinä kahden kokemusmaailman (subjektien) 
välillä. Musiikki on temporaalista, mutta sillä on sisäisenä kokemuksena 
myös aika itsessään. Se luo subjektien merkitystodellisuuteen symbolisen 
ajattomuudessa transsendoivan mentaalisen tilan. Subjektiivisessa koke-
muksessa affektoiva musiikillinen aika on sisäisen elämyksen vapautta-
maa symboliseen kohteeseen suuntautuvaa kehomielen liikettä. Ollessaan 
primaarihavainnon kohteena, esteettisen kokemuksen tai emootioiden 
liikuttajana musiikki on muuttuvassa subjektiuden ikään kuin -suhteessa 
kokijaansa. Sen merkkiytyminen on sekä ulkopuolelta tulevaa aistihavain-
toa (havaittuna olevaa) että sisäisen merkityksenmuodostamisen dialogi-
sena kohteena symboloituvaa (kokemuksellisesti vaikuttavaa). 

Musiikillinen diskurssi kattaa tekstuaalisesti koko tutkimusprosessin. 
Tutkija antaa sen tarttua tarkoituksellisesti tutkimustekstiin kulttuurisen, 
yksilöllisen ja taiteellisen subjektiuden toisiinsa vaikuttavilla interteks-
tualisoivilla tavoilla. Musiikillisen prosodian ilmeneminen upotetaan 
tekstissä etenevään tutkimuskohteen tarkastelutapaan ikään kuin läpi-
sävellettynä teoreettisen ja praktisen tiedon vuoropuheluna. Prosodisen 
merkin musiikillinen eksistenssi yhdistyy psykoanalyyttisessa tulkinnassa 
esteettisen tilan symbolista liikettä ja subjektiviteettia etsivään eksistenti-
aalisemioottiseen teoriaan. Tutkijan tieteellistä kirjoittamisen perinnettä 
rikkova epätyypillinen eksistentiaalisemioottinen ratkaisu käyttää tutki-
mustekstin kielellisessä ilmaisussa kokeilevaa ja runollista kerrontaa. Poh-
diskelevan tutkimuksen semioottiseksi teoriaksi rakentuva teksti saatetaan 
näin eksistentiaaliseen tilaan suhteessa musiikkiin samoin kuin musiikin 
tila on yleisesti aina vaillinainen ja perustaltaan epävakaa suhteessa siitä 
kertovaan kieleen. 

Kyseinen ratkaisu on yhteydessä tutkimuksen dialogista menettely-
tapaa korostavaan kommunikoinnin välineelliseen tasa-arvoon. Tutkija 
pyrkii poeettisen kerronnan avulla tasoittamaan puhutun kielen ja musii-
killisen ilmaisun yleistä epätasa-arvoa sekä teoreettisesti että tutkimuksen 
empiirisissä esimerkeissä. Musiikin kielellisyys ja ilmaisevan kielen musii-
killisuus määritellään alkavan kommunikointiprosessin viestivinä eleinä 
samanarvoisiksi, mikä asettaa myös kommunikointiin suuntautuvat sub-
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jektit metodisesti tasavertaisen dialogin äärelle. Kahden toisilleen vieraan 
kulttuurin vuoropuhelu alkaa yhteisen merkkitodellisuuden kuunnellen 
vuorottelevasta muodostamisesta. Subjektien yksilölliset merkkimaailmat 
kohtaavat toisensa ja tuovat keskinäisen vuoropuhelun ensimateriaaliksi 
yleistettyyn todellisuuteen sopeutuneen tai sen ulkopuolelle kietoutuneen 
subjektiivisen merkkisuhteen. 

Tekstin kerronnallinen kokeilevuus pyrkii suuntautumaan uudenlai-
seen taiteentutkimuksen ilmaisurakenteeseen. Tutkimus hakee radikaalisti 
muotoa, jossa musiikki ja kieli näyttäytyvät kokemuksellisesti ja ilmai-
sullisesti lähimpänä toisiaan. Tämä liittyy tutkimuksessa esitetyn empi-
ria-aineiston poeettiseen kerrontaan, joka havainnollistaa prosodiseen 
merkityksenmuodostukseen perustuvaa musiikillista dialogia. Poeettinen 
kerronta voidaan tulkita subjektiiviseksi elementiksi. Poetiikan tehtävänä 
on kuitenkin luoda kokemuksellista dialogia kannatteleva kuvaus tutki-
mukseen liittyvästä esimerkkiaineistosta, koska siinä prosodisen merkin 
toiminta ilmenee autenttisesti metakielisenä vuoropuheluna kahden ilmai-
sevan subjektin välillä. Tutkimuksessa analysoidaan empiirisen aineiston 
perustana käytettyä musiikkiterapiaprosessia kohdentamalla tieteellinen 
kiinnostus ainoastaan dialogia muodostavaan prosodiseen merkkiin ja sen 
musiikki- ja eksistentiaalisemioottiseen tulkintaan. Merkityksenmuodos-
taminen liikkuu musiikillisessa vuorottelussa puhutun kielen ulkopuolella. 
Se luo kommunikointia vakiinnuttavat suhteensa ympäröivään elämis-
maailmaan (Dasein) – sanattomasta ilmaisusta käsin. Empiirisen aineis-
ton poeettisessa kerronnassa paljastuu prosodisina merkkeinä aksentoiva 
autismin ja ei-autismin jakama musiikillinen merkkiprosessi (semiosis). 
Merkkiprosessin teoreettinen tulkinta määrittelee prosodian autismin 
eksistentiaalisemioottisen ei-merkkisyyden kautta kommunikoivien sub-
jektien potentiaaliseksi tunnemerkitysten universaaliksi. 

Yksilöllisen, yleistetyn ja yhteisen merkkitodellisuuden muodostumi-
nen ja merkkiprosessi (semiosis) avautuu subjektien dialogisuutta ohjaavina 
itse-prosesseina varhaista kehitystä säätelevien modaliteettien esiintymissä. 
Eksistentiaalisemioottisen mallin prosodisen merkin liikkeitä tarkentava 
sovellus on tutkimuksen teoriaksi kutoutuvaa merkkitodellisuutta. Tut-
kimuskysymysten, yleistettyjen ja myyttisten elämismaailmojen, sekä tut-
kijan henkilökohtaisen merkityksenmuodostamisen välinen pohdiskelu 
palaa teorian muodostuksessa toistuvasti takaisin prosodiseen merkkiin, 
jonka intuitiivisesta havaitsemisesta tämä tutkimus on saanut alkunsa. 
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Tutkimuksessa on kysymys ihmisten välillä viestivistä mentaalisista 
tapahtumisista, joissa autismi ja musiikki vaikuttavat läsnäolevina kult-
tuuri-ilmiöinä vuorovaikutuksen syntyyn ja ilmaisuun. Vuorovaikutuksen 
merkitystä muodostava prosodinen merkki luo toistuessaan ilmaisullista 
diskurssia, joka on tunnistettavissa samana yhä uudelleen. Se on ajallis-
ten ilmaisullisten siirtymien kautta kerrottavissa toisin sanoin, mutta siitä 
huolimatta sanottavissa samana yhä uudelleen. Tutkimusaineiston esi-
merkeissä (pre-sign) vakiintuvaksi havaittava merkkitodellisuus solmiutuu 
tutkimuskohteena olevan prosodisen merkin monipolvisessa kielellisessä 
toistuviin liikkeisiin. Merkkien toistuva ilmeneminen tunnistuu semioot-
tisessa tulkinnassa musiikillisen dialogin mielellisinä kommunikoivina 
sisältöinä. Dialogi luo kontekstin, jossa prosodinen piirre muuttuu mer-
kitystä muodostavassa ilmenemisessään prosodiseksi merkiksi. Syntyvä 
merkki alkaa symboloida aikaa, tilaa, kieltä ja kohdetta, välittyvää ilmaisua 
ja toista ihmistä (subjektia). Prosodisen piirteen merkkiytyminen abstra-
hoidaan musiikillisesta dialogista kristevalaiseen subjektiteoriaan, khoran 
ja semioottisen – merkitsevän tilan symboliseen tulkintaan. Tutkimuksen 
eksistentiaalisemioottiseen malliin yhdistyvä kristevalainen tulkinta mer-
kitsee prosodisen merkin potentiaalisti tunnemerkitysten universaaliseksi 
perustaksi. 

Tutkimuksen edetessä vuoroin fenomenologisen ja semioottisen tut-
kimusparadigman alueella, pyrin ymmärtämään tutkimuskohdetta arjen 
havainnossa, sekä subjektien ajatusrakennelmien abstrakteina sisältöinä. 
Etsin käsitteellisiä malleja ja tulkintoja kielen ja kirjallisuuden, dialogisen 
filosofian, taiteen ja taiteensemiotiikan tutkimuksesta. Musiikillisen mie-
len voidaan ajatella olevan kielellistä lähellä. Kirjallisuustieteen esittämät 
tulkinnat vertautuvat teoreettisessa tutkimuksessani musiikillisen kommu-
nikoinnin mieleen. Ne rajaavat harkiten musiikin esilläolemisen kokonai-
suutta, sen sijoittuessa vahvasti tutkijan ja tutkimuksen kokemuksellisiin 
pohdinnan kohteisiin. Ricoeurin (2000) mielestä ”tekstin kirjaimellinen 
mieli on hylättävä, jotta metaforinen mieli pääsisi esiin. Samoin kirjai-
mellisen referenssin on sorruttava, jotta heuristinen fiktio voisi työstää 
todellisuuden uudelleenkuvauksensa.” Käyttäessäni metaforaa havaitsin, 
että tulkintaan pyrkivää tieteellistä ”uudelleenkuvaustani” ohjasivat tois-
tuvasti erojen ja kaltaisuuksien väliset yhteisvaikutukset. Ne tuovat dialo-
giseen pohdintaan monitieteisiä jännitteitä. Rajatessani näitä sivupolkuja 
tutkimuksen etenemisen tieltä, huomasin tutkijana pohtivani, että erojen 
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ja kaltaisuuksien väliset liikkeet ovat ehkä ihmisyyden ytimeen peittyvä 
synergeettinen piirre. Se, jonka muuttuva maaperä saa aikaan biopsykofy-
siologisen valinnan eron ja erottamattoman, rajan ja rajattoman tai vaiston 
ja välttämättömän intention välillä. Kysymys ei ole kahden sisäisyydessä 
hahmottuvan symbolisen abstraktin vangitsevasta vastakohtaisuudesta 
vaan niiden välillä olevasta kolmannesta. Kolmas tekijä ei ole ainoastaan 
dialogissa puhuttua kieltä tai musiikkia, vuorovaikutusta lähettäjän ja vas-
taanottajan välillä. Se on tutkimukseni lopputulemana näyttäytyvä merki-
tyksiä muodostavan subjektin vapaasti liikkuva dialoginen minuus. Näihin 
sisäisiin eksistentiaalisen minän dialogisiin liikkeisiin perustuvat ne mer-
kityksenmuodostamisen esi-merkit (pre-sign), jotka johtavat valintoihin 
ja ohjaavat kommunikointiin. Vapaasti liikkuva dialoginen minuus on 
prosessoivaa sisäistä tiedonkulkua. Alamme kutsua sitä ajatteluksi tapah-
tumisten muuttuessa intentionaalisiksi teoiksi. Vaikeassa autismissa liike 
dialogiseen minuuteen muodostuu ikään kuin päinvastoin hallitsematto-
man teon muuttuessa intentionaalisiksi tapahtumiksi. Tutkimuksen koh-
teena olevan prosodisen merkin synty ja liikkeet ovat olemassa jo ennen 
ajattelua. Ne ovat kehitystä ohjaavia välittyviä temporaalisia merkkejä, 
joiden nimeämätön olemassaolo sijoittuu aluksi tiedostamattomassa kog-
nitiossa ilmenemiseen. Tämä ilmeneminen on semioottista ja sen vuoksi 
käsillä oleva tutkimus perustuu eksistentiaalisemioottiseen ja psykoana-
lyyttiseen tulkintaan merkin sanattomasta sisäisyydestä käsin. 



1

Tutkimuksen käsitteistä 

Prosodinen merkki on musiikissa ja puheessa esiintyvä ilmaisullinen piirre, 
joka luonnollisuutensa vuoksi kantaa kulttuurissa huomaamattomuuden 
statusta. Se muuttuu näkyväksi vasta negaationsa kautta silloin, kun sen 
puuttuminen patoaa vuorovaikutuksen esteeksi merkityksenmuodosta-
miseen sisältyvän poikkeaman. Se on kulttuurinen merkki, joka ilmenee 
ihmisten välisessä kommunikoinnissa. Haastavassa autismissa ilmaisun 
prosodia sijoittuu toisin kielen ulkopuolelle putoavana ei-kulttuurisena 
eleenä. Se liukenee automaattisesti äänentuoton rytmittömyyteen tai pai-
nottaa puheeksi pyrkiviä elementtejä sattumanvaraisesti kokonaisilmai-
suun fragmentoitumalla. 

Prosodialla tai prosodisilla piirteillä tarkoitetaan ensisijaisesti puheil-
maisuun liittyvää aksentointia, kielellistä ilmaisua tehostavaa kielen sisäis-
ten merkkiprosessien muodostumista. Tässä tutkimuksessa prosodinen 
merkki ja merkityksenmuodostuminen ovat tutkimuksen kohteena musii-
killisen dialogin kommunikoinniksi tulkituissa ilmaisuissa. Prosodisen 
piirteen näyttäytyminen ja ei-näyttäytyminen paljastavat tutkimuksen 
teoreettisessa tulkinnassa musiikillisen ja kielellisen puhunnan yhteisen 
semioottisen mielen. Prosodinen piirre on puheilmaisun kautta kieleen 
liittyvää ja kielellisen puhunnoksessa toteutuvaa. Sen merkkifunktiona 
ei ole pelkästään kielen syntaksiin ja semantiikkaan kiinnittyminen, vaan 
sillä on olemassa samanaikaisesti myös syvempi eksistentiaalisemiootti-
nen kommunikoiva merkitys. Jos kielellinen ilmaisu on kehittyvän inten-
tionaalisen ymmärryksen lähtökohta, puheilmaisun prosodiset piirteet 
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ovat semioottisesti toisen asteen kieltä. Se tarkoittaa metakieltä kielessä. 
Voidaan sanoa, että prosodiset piirteet syntyvät implisiittisesti, ikään 
kuin kielellisen merkityksenmuodostuksen ulkopuolella. Ne paikantu-
vat todennäköisesti varhaisen kommunikoinnin luonnolliseen perustaan 
moniaistisen havainnoinnin kehollisissa muodoissa. Mikäli tämä pitää 
paikkansa prosodisten merkkien liikkeitä voidaan tulkita aistihavaintoihin 
merkkiytyvinä proto-musiikillisina prosesseina, jotka transformoituvat 
myöhemmin musiikillisena metakielenä puheilmaisun sisäisiin siirtymiin. 
Tutkimuksessa kysytään, onko mahdollista, että prosodinen merkki voi 
syntyä varhaisessa äänentuoton ruumiillisuudessa. Voisiko se olla lähtöi-
sin musiikin temaattisesta kehomieleen tulemisesta jo ennen kulttuurista 
äidinkieltä? Musiikin temaattinen mieleen tuleminen tarkoittaa prosodi-
sen merkin toistumiin aistihavaintona hahmottuvaa kehollista kokemusta, 
joka siirtyy musiikillisen intention kautta kielellisen ilmaisun tunneteki-
jöitä merkitseväksi mielen sisällöksi. Käsillä olevassa tutkimuksessa on 
näin ollen kysymys enemmän musiikillisesti kehittyvän mielen kuin ensisi-
jaisesti tai ainoastaan puhutun kielen prosodiasta. 

Musiikki ja puhuttu kieli ovat luonteeltaan sosiaalisia. Siltä osin ne 
määritellään tutkimuksessa toistensa kaltaisiksi vuorovaikutustavoiksi. Ne 
jakavat yhteisinä ominaisuuksina rytmin, intonaation ja aikaan sitoutumi-
sen. Musiikillinen puhunta on kommunikointia, jolla voi olla kulttuurissa 
taiteellisen itseisarvonsa lisäksi kontekstista riippuen, puhetta korvaava tai 
korreloiva symbolinen tehtävä. Puheen tuottaminen ja puheen ymmär-
täminen edellyttävät tunnistamista, kieliopin tuntemista ja kielen sään-
töjen  noudattamista. Musiikillinen ilmaisu perustuu toteutumisessaan 
sanattomaan vuorovaikutukseen, mikä sallii sille taiteen kielenä luovan 
ja luonnollista kieltä väljemmän tulkintakoodin. Musiikillinen puhunta 
voi olla valmiiksi sävelletyn tai improvisoidun musiikin kautta merkkiyty-
vää ilmaisua. Ollessaan uutta luovaa ja ennakoimatonta se voi olla – päin-
vastoin kuin puhe – sekä soittajalle että kuulijalle yllätyksellistä ja ennen 
kokematonta. Musiikillinen ilmaisu, esittäminen, kuunteleminen ja tulkit-
seva merkityksenanto ovat tapahtuessaan tiedostamattomia semioottisia 
kognitioita. Symbolinen kognitio on ajattelua intentoivana merkkimaail-
mana läsnä musiikin ja muiden taiteellisten ilmaisumuotojen diskurssissa, 
samoin kuin se on merkitsevinä ajattelun kiintopisteinä arjen semiotii-
kassa. 
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Semiotiikka tutkii merkkejä, merkityksenmuodostumisen prosesseja 
ja subjektien välisen merkkimaailman kommunikaatiota. Se tutkii mer-
kityssuhteita, joiden kautta tai joissa subjektin merkkiytyvä olemassaolo 
todellistuu. Merkit ja merkityksen muodostaminen liittyvät ihmisenä 
olemiseen, ihmisen kehitykseen, kokemuksiin ja ajatteluun. Kehittymi-
nen, kokemuksellisuus ja kyky ajatella ovat ihmisenä olemiseen sisältyviä 
inhimillisiä ominaisuuksia. Ne ohjaavat yksilöllisen maailmassa olemisen 
ajallista paikantumista, jonka tiedostamme ajattelussamme ja kehossamme 
keskenään kommunikoivien merkkiytymisten jatkuvina virtauksina. Tässä 
tutkimuksessa musiikin ja prosodisten piirteiden ilmenemistä tarkastele-
vat semioottiset kysymykset liittyvät autismiin. Sen eksistentiaalisessa ole-
massa olemisessa avautuu mahdollisuus prosodisen merkin ei-ilmenemisen 
tulkintaan. Tähän liittyen tutkimuksessa kysytään, mitä kulttuurin ja sitä 
muotoilevien subjektien välinen merkityksenmuodostaminen voi kertoa 
vaikeasti autistisen ihmisen maailmassaolemisesta. Ja kysytään myös, miten 
juuri musiikki liittyy taiteellisena elementtinä autismin ei-kielellisen ilmai-
sun kommunikoiviin prosodisiin merkityksiin. Käsillä olevan tutkimuk-
sen käynnistäjänä ja empiirisenä herättelijänä ovat olleet autististen lasten 
ja nuorten musiikkiterapiaprosessit, joihin tutkija on itse osallistunut hoi-
tavana musiikkiterapeuttina. Huolimatta siitä, että musiikkiterapeuttiset 
säikeet heijastelevat tutkimusprosessin taustalla ja solmiutuvat myös sen 
kulkuun, rajautuu tutkimuksen tarkoitus ja tavoite musiikin ja autismin 
väliseen eksistentiaalisemioottiseen merkkimaailmaan ja sen ilmaisullista 
prosodiaa tutkivaan teoreettiseen tulkintaan. 

Taiteen semiotiikka tutkii kulttuureissa taiteeksi merkkiytyneitä ilmi-
öitä sekä näissä taiteissa ilmeneviä merkkejä. Merkin ja merkityksen välit-
tymisen tutkimus liittää sen osaksi ihmistieteiden filosofiaa antiikin ajoista 
lähtien. Semioottinen merkkitutkimus, merkkien välisyyden ja kulttuuri-
sen välittävyyden selvittäminen, tuo jatkuvasti uutta tietoa konkreettisten 
merkkien, esimerkiksi kirjoitetun kielen ja musiikin symbolisista merkki-
järjestelmistä. Musiikintutkimuksessa kysytään pohjimmiltaan jatkuvasti 
musiikin taiteellista, esteettistä ja ilmaisullista merkitystä. Merkityksen 
kysyminen vastaa siihen, millaisissa suhteissa olemme kysymisen koh-
teeseen. Miten ja millaisena merkitys asettuu muodostuvaksi suhteeksi 
kysymisen ja tulkinnan välille? Musiikin sisäisyydestä kokemukselliseksi 
ja abstraktiksi ymmärrykseksi jäsentyvä tieto ja tietäminen ovat tulkin-
nan havainnollistumista ajattelussa. Haluamme tietää, mitä musiikki on. 
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Miten se ilmenee eri aikoina eri kulttuureissa? Millä tavalla aika kuluttaa, 
säilyttää tai muuttaa musiikkia? Mitä musiikki meille muuttuvina todelli-
suuksina merkitsee, ja miten musiikki meihin vaikuttaa? 

Autismitutkimuksessa on aikaisemmin kysytty ensisijaisesti mitä 
autismi on, miten se ilmenee ja kuinka sen aiheuttamiin neurobiologisiin 
ongelmiin voidaan vaikuttaa lääketieteellisen hoidon, terapeuttisen kun-
toutuksen ja erityisopetuksen menetelmin. Käsillä oleva tutkimus ete-
nee prosodisten merkkien tulkintaan ja kysyy subjektiivisen minuuden 
musiikillista merkityksenmuodostumista autismissa. Millä tavalla minän 
olemassa oleminen kehittyy olemisen ja tietämisen subjektina ja suhteina 
vaikeasti autistisen lapsen musiikillisessa kokemuksessa? Miten kehkey-
tyy olemisen ja tietämisen välinen tajunnallinen suhde, jota itsenäiseksi 
subjektiksi tuleminen edellyttää? Millaiseen vasteeseen sisäiseen havain-
toon tallentuva tieto ja ymmärtäminen voivat tarttua, jos autistinen häi-
riötila ylläpitää tietoisuuden ja toiminnallisen kehityksen neurobiologisia 
esteitä? Puhe, äänessä oleminen, merkitsee subjektina olemista ja toisille 
välittyvää tietoisuutta ympäröivässä maailmasta. Puhumattomuus tul-
kitaan kulttuurissa poikkeavuutena, ei joukkoon kuulumisen ja älyllisen 
vajavuuden merkkinä. Tutkimuksen taustalla heijastelevat eksistentiaaliset 
kysymykset puhumattoman ihmisen metakommunikoivasta ilmaisusta. 
Puhumaton autistinen ihminen merkitsee yleensä tulkitsemattomaksi jää-
vää toista olevaa, Minusta poikkeavaa Sinua kulttuurin ulkopuolisessa elä-
mismaailmassa. 

Tutkija� Ymmärtääkseni autistista ihmistä ja hänen kokemuksellista 
todellisuuttaan, pyrin tutkijana ymmärtämään ensin hänen elämismaail-
massaan vaikuttavaa autismia. Koska jokainen ihminen saa merkityksensä 
maailmassa olemisestaan käsin, merkkitutkimuksen funktiona ovat kaikki 
kommunikoivien kokemusten ja merkitysten muodostumiseen vaikutta-
vat tekijät. Sen vuoksi selvitän aluksi prosodisen merkin taustalle piirtyviä 
musiikin ja autismin kulttuurisia merkkejä. Tarkastellessani kulttuurin ja 
autistisen kehityshäiriön vaikutusta ei-verbaalien musiikillisten merkitys-
todellisuuksien rakentumiseen, tutkin prosodisten piirteiden merkkiy-
tymistä musiikillisin elein toteutuvassa sanattomassa dialogissa. Kysyn 
tutkivana terapeuttina, mitä merkitsee autistinen maailmassaoleminen ja 
toisaalta autismin maailmassa oleminen. Autistinen maailmassa olemi-
nen avautuu yksilön elämismaailmaan liittyvien kokemusten tulkinnassa. 
Autismin maailmassa oleminen on kulttuurinen kysymys, joka on semioot-
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tisesti yhteydessä kulttuurin muuttuviin arvoihin ja asenteisiin, säilyviin 
myytteihin ja inhimilliseen käyttäytymiseen. Musiikkisemiotiikan tutki-
jana pohdin, voiko autismi ilmiönä – ja millä keinoin – lähestyä musii-
kin kulttuuri-ilmiöön kuulumista. Tutkimusasetelmassa kysytään, missä 
autismin kielen, mielen ja kulttuurin rajat ovat silloin, kun Vygotskin edel-
lyttämä puhe ihmisyyden takeeksi puuttuu. Rakentuuko kommunikoin-
tia väistävä hiljaisuus autismista itsestään, vai onko se lähtöisin kulttuurin 
ei-kommunikoinnista? Ei-kielellinen maailma on meille kaikille totta. 
Se on aistien ajastamaa sisäistä havaintoa, kokemuksista ja eritasoisista 
merkityksistä muodostuvaa intentionaalisuuden perustaa. Se ei pukeudu 
puheen sanoiksi, vaan liittyy elämyksiä vastaanottavaan aistimukselliseen 
tajuntaan. Ei-kielellisen maailman prosessit sitoutuvat kinesteettiseen 
liike-energiaan ja toiminnallisen olemassaolemisen jatkuvasti uusiutuviin 
kehollisiin automaatioihin. 

Autismin ja musiikin välinen prosodinen merkkiprosessi määritel-
lään tutkimuksessa kaksitasoiseksi. Tarkastelen sitä sekä kulttuurin että 
yksilön kysymyksenä. Merkitysten muodostuminen on sisäisen ajatte-
lun ja autokommunikoivan musiikkisuhteen lisäksi aina yksilön ja yhtei-
sön välistä konkreettista ja symbolista vuoropuhelua. Autismi tulkitaan 
kulttuurissa usein ei-kommunikoivaksi ilmiöksi, koska se sulkee haasta-
vimmillaan pois puheeseen perustuvat vuorovaikutusmahdollisuudet. 
Kommunikoivan vuorottelun epäonnistuessa ei-autistisen toisen puheil-
maisu ei tule vastaanotetuksi. Ilmaisukeinojen valikkoa on siinä tilan-
teessa laajennettava. Silloin jaettuna ilmenevä molemminpuolinen sana 
syntyy metakieleen, esimerkiksi musiikin ja käyttäytymisen toistuviin 
vuorotellen ilmaiseviin eleisiin. Tosin puheen kielellinen elementti voi-
daan olettaa jo käyttäytymisen taustalle. Musiikillinen kommunikointi 
on olemassa jo ennen sitä sellaisenaan. Vuoropuhelu näyttää syntyvän 
kaikilla ihmisten olemassaolemisen osa-alueilla vuoroin kuuntelemisesta. 
Sen jatkuvuus on vastaanottamista ja toisen sanaan vastaamista. Kysy-
mys on toistuvasta dialogista, havaitsevan ja kuuntelevan läsnäolemisen 
aukeamasta toista kohti. Lacanilaisittain dialogi ei ole kommunikointia. 
Se on puhetta, jonka viestiminen ei ole kielen sanoissa vaan niiden ling-
vistisen semantiikan ulkopuolella.

Musiikki ja autismi eivät ole käsillä olevan tutkimuksen varsinaisia 
tutkimuskohteita. Ne ovat tutkimusta taustoittavia kulttuuri-ilmiöitä, 
jotka suuntaavat tutkimuksen kulkua yksilö- ja kulttuurisubjekteja lii-
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kuttavilla kommunikoivien merkitysten löytöretkillä. Ne merkitsevät 
käytännöllistä sekä käsitteellistä kokonaisuutta, joka muodostaa tutki-
jalle semiosfäärin prosodisen merkin tarkasteluun. Musiikin ja autismin 
representoima merkkimaailma ulottuu myös prosodisen merkin sisäiseen 
elämään, minkä vuoksi ne ovat molemmat laajasti esillä tutkimusta kul-
jettavassa diskurssissa. Musiikin ja autismin kommunikoinniksi kehittyvä 
dialogi luo ajan, paikan ja tilan prosodisen merkin semioottiselle elämälle. 
Dialoginen aikapaikka tarkoittaa vuorovaikutuksellista olosuhdetta, jossa 
musiikillinen ja autistinen elementti kiinnittyvät prosodiseen merkkiin 
ja sen eri ilmenemismuotoihin sekä symbolisesti että kommunikoinnin 
näkyvinä käytänteinä. Prosodisen merkin olemassaolo, paikantuminen ja 
toiminta – kommunikoiva ilmeneminen ja ei-ilmeneminen – on siis tut-
kimuksen ensisijainen tutkimuskohde ja tutkimuskysymys. Prosodisen 
merkin eksistentiaalisemioottinen asemointi, analyysi ja tulkinta tapahtu-
vat kokemuksellisten tunnemerkitysten ja kommunikoivaa ilmaisua kehit-
tävien ajatteluprosessien välisellä rajalla. Tutkija reflektoi tutkimuksen 
esi-merkki-aineistoa, jossa merkityksenmuodostaminen on musiikillisen 
dialogin sisällä tapahtunutta tai tapahtuvaa. 

Eksistentiaalisemioottinen teoria pyrkii avaamaan merkityksiä subjek-
tien elämismaailman (Dasein) sisäisyydestä tai sisältä käsin, sen vuoksi se 
soveltuu hyvin tutkimuskohdetta käsittelevään analyysiin ja tulkintaan. 
Teoria on luonteeltaan musiikkianalyysia prosessoiva malli, joka represen-
toi sävellyksen sisäisten merkkisuhteiden muutoksia ja teoksen subjektiu-
dessa tapahtuvaa luovaa merkityksen muodostumista. Musiikillisesti sekä 
sosiokulttuurisesti subjektin sisäisten merkkisuhteiden ja niiden välisten 
liikkeiden merkityksenmuodostuminen ja muodostumisen poikkeamat 
(innovaatiot) tulevat näkyviksi subjektien (Dasein) suhteissa ympäröivään 
todellisuutta edustavaan merkkimaailmaan. 

Yksi eksistentiaalisemioottista teoriaa lähellä oleva peruskäsite on 
transsendenssi. Se merkitsee symbolista siirtymää, mielen sisäistä liikettä 
kohti konkreettisen hetken (käsillä olevan ajan ja paikan) ulkopuolisena 
merkkiytyvää tajunnallista kohdetta. Transsendenttinen on mielen liikettä 
siihen, mikä on kirjaimellisesti tai mentaalisesti juuri nyt poissaolevaa 
mutta ajattelutoiminnon avulla mahdollista tavoittaa, palauttaa mieleen ja 
ajatella. Ajattelun kyky antaa subjektille symbolisen mahdollisuuden liik-
kua elämismaailman monisyistä mielellisyyttä muodostavissa vaihtuvissa 
tiloissa ja mahdollisissa maailmoissa, sekä palata toistuvasti takaisin arjen 



16 — Musiikki ja autismi

aikapaikkaiseen realiteettiin. Eksistentiaalinen minä määritellään kanti-
laisessa transsendentaalifilosofiassa subjektin transsendentaalisena egona. 
Se tarkoittaa kokemusta edeltävää minuutta, meissä olevaa ihmisyyden 
ydintä, jolla on kyky aistia ja havaita maailmassa olemistaan. Juuri tämän 
vuoksi merkityksenmuodostuminen ja -muodostaminen (semiosis) ovat 
päättymätön subjektien elämismaailmaa kuvittava ja määrittelevä prosessi. 

Tutkimuksessa muodostuvaa merkkiteoriaa tavoittelevia löytöretkei-
lijöitä ovat empiirisen esi-merkki-aineiston lisäksi aineiston prosodista 
merkkiä tulkitsevat semioottiset teoriat, joiden varassa tutkijan ja tut-
kimuksen välillä etenevä prosodisen merkin semioottista teorianmuo-
dostusta hahmotteleva dialogi kehittyy. Tutkija luo empiirisen aineiston 
narratiivisella tiiviydellä ikään kuin musiikin sisäisyyttä kuvaavan tekstu-
aalisen subjektin. Kysymys on ”musiikillisen tekstin” luovasta dialogisesta 
luennasta, jonka eteneminen muodostaa dialogiin välittömänä merkit-
sevän objektin. Välitön objekti on vuorovaikutusprosessin välttämätön 
kolmas, musiikillisessa ilmaisussa kehittyvä imaginaari subjektius, joka 
määrittyy täyttyessään vuorottelevien intertekstien kommunikoinnissa 
(ks. Laaksonen 2009, 55; Eco 1984, 80–81.) Tekstualisuuden subjektiu-
teen kiinnittyvä merkkiprosessi (semiosis), keskeytymättä havainnoiva 
inhimillinen kokemus (self-process), analysoi jo aiemmin terapeuttisissa 
käytännöissä prosessoitua käsitemaailmaa tulkitsemalla sitä uudelleen 
semiotiikkaan solmiutuvissa kysymyksenasetteluissa. Tutkimuksen empi-
riassa havainnollistuva prosodisen merkin ilmeneminen osoittaa tutkijan 
aiemmille autistisen subjektiviteetin kysymystä koskeville pohdinnoille 
uuden kommunikoinnin subjektiutta koskevan kysymyksen. Uusi tutki-
muskysymys sysää liikkeelle uuden prosessin ja muuttaa tutkimuksen sisäl-
löllisiä painotuksia muuttamatta kuitenkaan tutkimuksen tarkoitusta ja 
tavoitetta. Subjektien kehitysprosessit edellyttävät ravitsevaa vuorovaiku-
tusta. Se tarkoittaa subjektiivisessa ajassa ja tilassa polveilevien kysymysten 
ja vastausten jatkuvaa vuorottelevaa virtaamista. Vaikeasti autistinen lapsi 
oppii imitoimaan toisen vastauksia, mutta hän ei tiedä missä ovat kysymys-
ten muodostamisen avaimet. 

Autistinen lapsi on autismin eksistenssissä tutkimusapulainen, autis-
min kokemusasiantuntija, dialogissa kehittyvä toinen. Se tarkoittaa, että 
lapsi on dialogisen vuoropuhelun merkitsemä yhdenvertainen subjekti. 
Tutkimusapulaisena oleminen on yleistys, jolla tarkoitetaan potentiaali-
sesti ketä tahansa autistista lasta. 
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Yhdenvertaisuus viittaa autismille ulkopuolisen toisen dialogiseen 
lähestymistapaan lapsen elämismaailmaan suhtautumisessa. Tutkija on 
tutkivan terapeutin roolissa oleva toinen, musiikin kokemus- ja teoria-
asiantuntija, mutta autismin suhteen puhtaasti (lapsen sanoin) ”tietämätön 
teoreetikko”. Lapsen esittämä toteamus erottelee autistiseen vertaisuu-
teen ja kokemusasiantuntijuuteen sisältyvän tiedon yleisestä terapeutin 
edustamasta ei-autistisesta merkkitodellisuudesta. Tutkimuksen määrit-
telemää ei-autistista ja autistista, kommunikoivaa ja ei-kommunikoivaa 
kulttuuria erotteleva merkkitodellisuuksien välinen väärinkäsittämi-
sen vyöhyke murenee musiikin ja autismin väliin muodostuvassa musii-
killisessa dialogissa. Musiikilliset merkitykset versovat ja resonoivat 
aistihavaintomaailman jatkuvuuteen kehittyvän varhaisen kommunikoin-
nin monialaisuudessa. 

Tutkimus näyttäytyy ikään kuin merkityksenmuodostusten meta-
forisena labyrinttina prosodista merkkiä kuvaavan esimerkkiaineiston, 
dialogisen lähestymistavan, sekä merkityksiä pohdiskelevan teorianmuo-
dostuksen monikerroksisuuden vuoksi. Tutkimusmetodologian ja -pro-
sessin etenevä dialogi avautuu eksistentiaalisemioottisesti aina uuteen 
risteilevien mahdollisuuksien vuoropuheluun muodostamalla seuraavaa 
merkityksenmuodostusta luovan intertekstuaalisen tilan. Julia Kristevan 
intertekstuaalinen tarkoittaa jo aiemmin koetun tai ”luetun” tekstin lävitse 
tapahtuvaa uutta merkitysten kerrostumista. Se on kokoavaa merkitsemi-
sen prosessia menneen ja nykyisen ymmärtämisen välillä. 

Poeettinen aineiston esitystapa ja dialoginen tutkimusote ovat tut-
kimuksessa tutkijan erilaisten tyyli-, teoria-, toiminta- ja tekstianalyyt-
tisten etäännyttämisvaihtoehtojen valikoitunut tulos. Se on merkitysten 
sisäistä rakennetta kuvaava ele, sekä myös tutkijan esiymmärryksen proses-
sia näkyväksi tekevä tarkoituksellinen ratkaisu. Koska tutkimuskohdetta 
tarkastellaan eksistentiaalisemiotiikassa merkkien sisäisyydestä käsin, 
antaa semioottinen näkökulma taideteoreettiselle tutkimukselle metodo-
logisesti elävän, liikkuvan kosketuspinnan. Se tarkoittaa tässä tutkimus-
horisonttia, jossa sisäisten merkkien tunnistuminen pyrkii teoreettisen 
tarkastelun ja arjen kokemuksellisen kommunikoinnin tasavertaisuuteen.

Tutkijan tavoitteena on tulkita tutkimuskohteen merkkiytymistä, sekä 
käytännöllisen että symbolisen sisäisen ilmenemisen samanaikaisuudesta 
käsin. Se tekee tutkimuksesta menetelmällisesti haastavan ja perustaltaan 
monitieteisen. Tutkimuksen rakenne on työn semioottisen ja osallistuvan 
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filosofisen luonteen vuoksi keskusteleva ja prosessuaalisesti etenevä. Ete-
nemistä läpäisevä dialoginen lähestymistapa tuo tutkimuksen liikkuviin 
rakenteisiin semioottista ennakoimattomuutta viiltämällä särön totuttuun 
tutkimusperinteeseen. Näin tutkimus pyrkii säilyttämään eksistentiaalisen 
näkökulman vapauden sekä taiteentutkimuksen avoimen rajoja rikkovan 
luovuuden ulottuvuuden. 

Muutos on liikkeeseen perustuvaa todellisuuden muodostumista. 
Siitä voidaan puhua määritelmin, mutta se luo joka tapauksessa itse omat 
rajansa. Kun nimeät asian, se ei ole enää sama. Se on Sartren mukaan jo 
kadottanut viattomuutensa (Sartre 1967.) Tutkijan tavoitteena on pysy-
tellä tiedollisesti nimeämättömän lähellä, tulkita tieteen ja taiteen välistä 
semioottisen tiedostumisen prosessia mahdollisimman aidosti ja ottaa 
lukija mukaan muutokseen. Muutos on väistämätön reaktio, kun vammai-
suus astuu pe(i)liksi toiselle. Kahden välille avautuva dialogi, musiikillisen 
subjektius, muodostuu koko tutkimusrakenteen kerronnallista prosessia 
muotoilevaksi semanttiseksi ja semioottiseksi eleeksi. Tutkimuksen teoriat 
ja empiirinen aineisto käyvät keskinäistä kaksinpuhelua yleistetyn ja subjek-
tiivisen ajattelun välillä, dialogin laajetessa prosodisen merkin eksistentiaa-
lisemioottiseen analyysiin ja kristevalaisen psykoanalyysin merkitsemään 
varhaisen semioottisen kehitysvaiheen symboliseen tulkintaan. 

Empiirinen aineisto avaa musiikillisessa dialogissa prosodista mer-
kitystodellisuutta kuvaavia ilmaisullisia piirteitä. Yhteisen merkitysto-
dellisuuden kehittyminen näyttäytyy etenevän vuorovaikutussuhteen 
kommunikoivissa käytänteissä. Vuorottelun verkkainen syntyminen ker-
too havaintojen suuntautumisesta, motivoituvasta kohteeseen sitoutu-
misesta sekä jaetun ilmaisun jäsentyvään tempoon ajastumisesta. Käytän 
aineiston sanattomasta kertovassa kuvauksessa empiirisen tutkimustekstin 
translaationa poeettista kerrontaa. Sen tehtävänä on kuvittaa analyysille 
avoin merkkien esiintyminen, joka saa tutkimuksen edetessä prosodista 
teoriaa luovan tulkinnan. 

Dialogi luo tilan. 
Se koskettaa ihmettelylle avointa hetkeä, 
osallistuu moniaistisesti, 
oppii kuulemaan silmillä ja katsomaan korvilla. 
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Tutkijan pyrkimyksenä on säilyttää tutkimuksen asettamasta sisäi-
sestä vaateesta se taiteellisen esteettinen taikapiiri, jossa musiikki puhuu. 
Empiirisen aineiston dialogeissa tutkijan subjektiviteetti on vahvimmil-
laan vaikuttaessaan kokemuksellisen havainnoinnin kautta tutkimuksen 
tavoitteisiin, kohteen esilletuloon ja semioottisen teorian muodostumi-
seen. Poeettinen ilmaisu, havaintoaineiston runollinen tiivistäminen kohti 
musiikillista sanattomuutta liittyy dialogissa olevien osapuolten koke-
mukselliseen ”musiikin sisällä” olemiseen. Lukija voi kielellisen tuntuman 
kautta tarttua potentiaalisti musiikillisen dialogin vuorovaikutusta muo-
dostaviin tapahtumiin ja löytää ilmaisevia merkkejä musiikillisen ja kielelli-
sen ilmaisemasta prosodisesti jaetusta viestinnästä. 

Arvot ja asenteet. Musiikin ja autismin ilmiöt eivät ole keskenään 
samanlaisia, mutta tässä tutkimuksessa ne määritellään semioottisesti 
samanarvoisiksi. Ilmiöiden metaforinen samanarvoisuus on määritteli-
jän asenteista nousevaa yhtäläisen arvon asettamista ja antamista molem-
mille. Asenteet ja arvot ilmenevät kommunikoivina merkkeinä, joilla me 
toistuvasti signeeraamme itsemme ja joita luemme päivittäin toistemme 
grafologioissa. Musiikille ja autismille määritelty samanarvoisuus viit-
taa kulttuurin asenne- ja arvomaailmaan, ihmisten välillä muodostuviin 
merkitystodellisuuksiin, jotka sitten vaikuttavat sekä taiteen että vam-
maisuuden yhteiskunnalliseen tilaan ja paikkaan. Musiikki ja autismi ovat 
kulttuuri-ilmiöitä, joiden ensimmäinen kulttuuriseen vertaisuuteen joh-
datteleva merkki liittyy aistihavaintoon ja kokemukseen. Toinen yhteisenä 
näyttäytyvä merkki on niiden molempien yleistetty ei-kielellisyys. Ei-kie-
lellisyyden merkki ilmenee autismille annettuna tyypillisenä piirteenä sil-
loin, kun neurobiologiseen oireistoon liittyy puuttuva puhe. Musiikin 
ei-kielellisyys selittyy taiteen semioottisesta suhteesta luonnollisen kielen 
ilmaisuun. Sekä musiikki että autismi koskettavat ihmisiä havaintojen ja 
kokemusten kautta. Musiikin eheys ja autismin rikkonaisuus ovat ole-
tettuina (myyttisen) ymmärryksen kohteina olemassa kaikkien ihmisten 
aistivissa mielissä ja toista peilaavassa kehollisuudessa tavalla tai toisella. 
Musiikki on semioottista merkkikieltä. Se viittaa luonnollisen kielen 
metakielenä itsensä ulkopuoliseen symboliseen todellisuuteen ollessaan 
elämyksestä muotoutuvan ilmaisun merkitsijä. Musiikilla on kyky säilyttää 
arkihavainnon ylittävät taiteelliset merkityksensä kulttuurien muuttuvissa 
tyyleissä ja käytänteissä. Musiikin ominaisuuksiin kuuluu sen perusole-
mukseen sisältyvä haavoittumattomuus. Se on kommunikoiva ilmiö, 
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jonka taiteellinen kielellisyys ei vertaudu mihinkään itsensä ulkopuolella. 
Musiikki puhuttelee ihmistä, vaikka on syvyydessään itse sanoin tavoitta-
maton. Yksi tutkimuksen kehyksessä risteilevistä kysymyksistä kohdistuu 
kielellisen ilmaisun sisäiseen musiikillisuuteen. Tutkimuksessa pohditaan 
prosodisen merkin kommunikoivan kehityskaaren kautta, onko kielellisen 
ilmaisun ruumiillisuudella yhteys musiikkikokemisen sanattomaan seman-
tiikkaan.

Kokemukset ovat ihmiselle merkkejä merkitsevästä. Merkitysten syn-
tyyn ja jatkuvaan muunteluun sisältyy elämistodellisuutta ohjaavia piileviä 
kommunikaatiorakenteita ja vuorovaikutusmekanismeja (Tarasti 2009, 
61). Koetun ymmärtäminen on samanaikaisesti sekä sisäistä että näkyvää. 
Ymmärtäminen on ajattelua ja ilmaisevaa kieltä. Ymmärtämisen rakenteet 
eivät silti ole pelkkää puhutun ja kielellisen prosessia. 

Kielen perusta on aluksi ei-kielellisen elämistodellisuuden 
koosteissa, syvätunnossa, kosketuksen vastaanotossa ja 
kehittyvien kehonliikkeiden toistuvissa muodoissa. 
Motoristen helminauhojen eksistentiaalisissa eleissä.

Ymmärtäminen on jo ennen sanoja. Se paikantuu kieltä edeltäviin tun-
tumiin ja tunnemerkityksiin. Ihmismielen ”sisäisille sanoille” on tutki-
mushypoteesini mukaan olemassa kommunikoivaa puhekieltä ennakoiva 
kielellisen tarkoittavaksi mieleksi juurruttava kehollisen kommunikoinnin 
maailma.

Autismi liikkuu tutkimuksen antropologisena keskipisteenä. Se määrit-
tyy toisinymmärtämisen elementtinä, joka merkkiytyy kommunikoivien 
subjektien väliseksi eksistentiaaliseksi kysymykseksi. Jos ’vieraan kielen’ 
(autismin) ei-kommunikoivaa kielellistä laajennetaan kattamaan tutki-
muksessa myös autismikulttuurinen musiikki, siirrytään metodologisesti 
etnomusikologian tieteenalaan. Musiikin tulkinta kulttuurin metakielisinä 
merkkeinä ja merkityksinä vaihtaa näkökulman musiikkisemiotiikaksi. 

Sinä kysyt ilmein ja elein merkitystenannon rajalla, voiko musiikilli-
nen Minuus ymmärtää autistista toista. Minä vastaan, että musiikissa 
meillä on olemassa ymmärtämisen mahdollisuus. Olemme semioottisesti 
kielen ulkopuolella ja ilmaisumme kielioppi voi rakentua musiikillisista 
merkeistä. Dialogi on sanatonta, mutta sisäisin merkityksin puhuvaa. 



21 — Luku 1. Tutkimuksen käsitteistä

Olemme erilaisia. Musiikki on symbolikieltä. Se on meissä syttyviin 
ääniin virtaavaa ilmaisun ja tulkinnan avointa tulemaa.

Musiikillisen vuorovaikutuksen merkityksenmuodostaminen – dia-
logisen olemassaolemisen syntyminen – alkaa käsillä olevan tutkimuksen 
aineistossa prosodisen merkin ilmenemisestä ja prosodisen merkityksen 
tunnistuvasta ketjuuntumisesta. Merkin ilmenemisessä näyttäytyvä ruu-
miillistuminen saa kehollisen, musiikillisen ja kielellisen kehityksen väli-
sissä siirtymissä uuden eksistentiaalisemioottisen ja psykoanalyyttisen 
subjektiteorian viimeistelemän tulkinnan. Se manifestoi kristevalaisen 
subjektiteorian merkkipotentiaaliin sisältyvän universaalin, merkin biose-
mioottisen ja kulttuurisen olemassaolon. 

Autismikulttuurin käsite� Prosodista merkkiä määrittelevää kulttuuri-
suutta voidaan määritellä filosofis-antropologisin kysymyksin. Tutkimuk-
sen yksi perusmetafora on autismikulttuurin käsite. Se avaa tutkimukselle 
uutta tarkastelukulmaa ulkopuolisesta vammattomuuden kulttuurista 
käsin.

Tutkimuskohteen analyysi liikkuu kahden kulttuurin ja kahden sub-
jektin (Dasein), sekä dialogissa syntyvien musiikillisten merkkien väli-
sissä merkkitodellisuuksissa. Musiikillisten merkkien ilmeneminen on 
tulkinnallisesti olemassa olevaa kirjoitetuissa partituureissa sävellysten 
nuotinnoksina sekä musiikkiesitysten soivassa todellisuudessa. Prosodis-
ten merkkien musiikillinen liike tunnistuu subjektien sisäisen kokemuk-
sellisen ajattelun virrassa. Prosodisen piirteen aksentoiva ilmeneminen saa 
musiikillisen merkkiluonteensa musiikillisen puhuntaa havainnoivassa soi-
vassa tai kuuntelevassa tulkinnassa. Prosodinen merkki on eksistentiaalise-
mioottisesti analysoitavissa musiikkitekstuurin sisäisinä merkityksinä. Se 
voi esiintyä luovan sävellysprosessin esitietoisena instrumenttina, jolloin 
sen ilmaisevat ominaislaadut määrittelevät säveltäjän mielessä työstyvissä 
modaaliteeteissa teoksen jatkuvuutta prosodisen laadussa muuttuvin pai-
notuksin. Musiikin kerronnalliseen luonteeseen sävelkulkuina sanoittuvat 
varhaisten elämysten kerrostuneet äänteet viittaavat potentiaalisti säveltä-
jän luovuuden kautta ihmisille yhteiseen arkaaiseen merkkitodellisuuteen, 
jonka resonanssi saa meidät toistuvasti hakeutumaan musiikin pariin, eläy-
tymällä ja innostumalla uusiutumaan sen vaikutuspiirissä. Koska ihmisen 
ja musiikin välinen merkityssuhde syntyy ja elää kulttuurissa, musiikin-
tutkimuksen ja kulttuuriantropologian yhtenevä etnomusikologisen 
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tutkimuksen paradigma myötäilee tutkimusta subjektien eksistentiaalise-
mioottisen tilan merkitsemisessä.

Etnomusikologia on kulttuurisen musiikkitieteen osa-aluetta.1 Se tut-
kii musiikkia osana yhteiskuntaa, musiikin rooleja, musiikillisia tapoja ja 
soivia käytänteitä. Käsillä oleva tutkimus olisi mahdollista määritellä myös 
etnomusikologisen ja musiikkikulttuurisen tutkimuksen kategoriaan. Tut-
kimusaihe asemoituu merkkiprosessitutkimuksena kulttuuritutkimuksen 
sisäiseen tilaan, mutta toisaalta se ylittää etnomusikologisten musiikkikäy-
tänteiden rajat etsiessään symbolista tulkintaa musiikin sisäisiksi merkeiksi 
muuttuvasta kokemuksellisen maailmasta. Tutkimuskohteen taustalla ole-
massa oleva yhteisöllinen viitekehys on jatkuvassa merkityksenmuodos-
tumisessa elävää musiikkikulttuuria. Kulttuurisubjektien elämismaailmat 
solmiutuvat toistensa merkitystodellisuuksiin yhteiskuntarakenteiden 
plastisissa rajoissa ja musiikin välittämät merkkiprosessit transsendoitu-
vat abstrakteihin vain siellä missä ihminen ja kulttuuri kommunikoivat 
keskenään. Merkkiprosessi (semiosis), elämismaailma (Dasein) ja merki-
tyksenmuodostuminen (signifikaatio) ovat semiotiikan käsitteitä. Ne rep-
resentoivat merkin prosodista merkitystä tulkitsevaa tutkimusta. 

Tutkimusnäkökulma on siis ensisijaisesti semioottinen soveltaes-
saan prosodisen merkin ilmenemisessä eksistentiaalisemiotiikan teoriaa. 
Autismikulttuurin käsite viittaa tutkijaa ohjailevan (sisäistetyn) kulttuu-
ritaustan ulkopuoliseen kohteeseen. Tutkimus liittyy metodologisesti 
etnolingvistiikkaan silloin kun kirjoitamme kokemuspohjaista dokumen-
toitua tekstiä autistisista ”toisista”. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2006, 12, 45; 
Uotinen 2010, 179.) Olen tutkijan roolista huolimatta tai juuri tutkimus-
intressieni herättämästä syystä tutkimuksen kohteena olevaan prosodista 
merkkiä herättelevään musiikilliseen dialogiin eläytyen osallistunut ja 

1. Music is particular. “Ethnomusicology is very representative in this sense. They find 
sound structures, correlated behaviours, and emotional experiences that together look 
more or less like what we call music. Sometimes those cultures have a word (a content-
form) that corresponds to our ‘music’; sometimes not. Sometimes there is one word for 
two or more different concepts (typically, music and dance or singing and speaking), 
and so on. In each case, however, we trust that those elements, attitudes and feelings 
belong to the same whole of sense that we call ‘music’. This is not only because of their 
mutual likeness; it is also the case because they come from someone who has thoughts, 
feelings, an aesthetic sense, social attitudes, customs, and whatever we construe as rela-
ted to the production of music” (Martinelli 2001, 346–347; 2002, 101).
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osallistuva kanssakokija. Kirjoittaessani dokumentoitua tekstiä autistisista 
toisista, kirjoitan samalla ymmärrykseni mukaisesta reflektoidusta suhtau-
tumisesta kyseenä oleviin toisiin. Huolimatta siitä, että tutkimukseni on 
pääpiirteiltään teoreettinen tai että tutkijana etäännytän ajattelussani tut-
kimuskohteen tarkastelun myös kulttuuri-ilmiöiden väliseksi dialogiksi, 
tuon tutkimusasetelmaan havainnoivan ja osallistuvan subjektin merkitys-
tämuodostavan mukanaolemisen. 

Prosodisen piirteen merkiksi muodostuminen edellyttää dialogista 
kommunikoinnin prosessia. Kohdetta havainnoiva tutkija kohtaa musii-
killisessa dialogissa autistisen toisen taholta vieraan kielen (ei-puhumisen 
tilassa olevan autistisen ilmaisemattomuuden ilmiön). Se merkitsee sekä 
haastetta että musiikillisen ilmaisun kommunikoivaa mahdollisuutta. Dia-
logiin suuntautuminen, toista kohti kääntyminen, ilmenee aluksi ikään 
kuin toisilleen vieraiden kulttuurien rajavyöhykkeellä olemisena. Suuntau-
tumisen hetkeä merkitsee toisen valpastuva katse, jonka ympärille musiikki 
alkaa muodostaa auditiivis-visuaaliseksi ääntyvää kommunikoinnin tilaa. 
Musiikillinen dialogi sovittautuu osallistujien väliseen autenttiseen soin-
tiin ja kirjoittuu moniaistisen kuuntelun virittämänä uudeksi ennen esit-
tämättömäksi sisäisen kommunikoinnin paikaksi. Tutkijan käyttämä 
kirjoittumisen-käsite viittaa refleksiivisesti (subjektin) aistihavaintojen ja 
ajattelutoimintojen yhteistyöhön aivotoimintojen ollessa kaiken merki-
tyksenmuodostumisen perusta. Aivojen jatkuvasta toiminnasta johtuen 
ihmisen olemassaolemisessa tapahtuu taukoamatta elämän kokonaisuutta 
ylläpitäviä toimintoja. Niiden monitasoisen tapahtumisen toiminnallisena 
objektina on ihmisen primaarihavainnoivan kehomielen alueella reagoiva 
autokommunikatiivinen itse. Kursiivinen itse viittaa tässä ihmiseksi ja 
ihmisenä kehittymisen kokonaisuuteen, jossa prosessoituvia olevaksi tule-
misen kehitystasoja ja -vaiheita ei määritellä erikseen. 

Tutkijalle vieraan ilmaisukielen kokemukselliseksi tuleva empiirinen 
avainsana on puhumattomuuteen lukkiutunut autismi. Sen haastavuus 
repäisee itsensä auki puhumattoman toisen olemassaolemisensa tulkintaa 
kysyvissä hallitsemattomissa äänissä, ilmeissä, eleissä, käyttäytymisessä, 
nonsense -kielessä ja sittemmin musiikin dialogisessa vuorottelussa. Jos-
kus tämän toisen neurobiologinen eksistenssi viestii piirrettyinä kuvina, 
vaihtuvina tunteina, reaktiivisina tulkintoina tai yllättävinä aggressioina. 
Terapeutti tarjoaa epävakaan autistisen toiminnan haasteeksi kulttuurisen 
kuntouttavan suunnitelman, vuorovaikutustavoitteen sekä musiikin mer-
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kein kommunikoivan esteettisessä tilassa kuuntelevan läsnäolon. Musiikin 
esteettinen tila ja taiteellisen ilmaisun täyttämä mielten avaruus muotoile-
vat keskinäisen tavoitteen laulupuuksi ja pilvipoudaksi. Musiikillinen dia-
logi on tässä ja nyt, kehittyvän leikin ja toiminnan paikka. Se on musiikin 
merkeissä tanssahteleva mielellään olemisen sisäinen tila – kaikessa vaka-
vuudessaan, kehittymisen tuskassa ja motivaatioksi räiskähtelevässä elä-
mänilossa. 

Dialogi alkaa onnistuessaan kätkeytyä Hans-Georg Gadamerin 
mukaan Schillerin pelin tai leikin ideaan, joka dialogisuuden muotona 
yhdistyy hänen tulkintaansa Heideggerin totuus-käsityksestä. Pelin idea 
on Gadamerin ajatuksin johtolanka (Leitfaden) pyrkiessämme ymmärtä-
mään totuuden tapahtumista taideteoksessa. Gadamer pohtii taideteoksen 
tapahtumista pyrkiessään ymmärtämään dialogin ontologiaa (Huttunen 
1999, 15). Dialogin herättelemä musiikkiterapiassa tapahtuva musiikillinen 
improvisointi on verrattavissa taideteoksen luomiseen. Se on intentioiden 
singahtelevaa leikkiin heittäytymistä terapiaprosessin ”soivissa sanoissa”, 
tajunnallisen jäsentävää taontaa taiteellisten muotojen suodattamissa vuo-
rovaikutustodellisuuksissa. 

Tutkijan sisä- ja ulkopuolisuus määrittelevät hänen suhdettaan tut-
kimuskohteeseen. Osallisuuden määrittelemä kaksois- tai tässä kolmois-
rooli ja sen vaihteleva paikantuminen edellyttävät tutkijalta eri roolien 
tietoista erillään pitämistä. Tarkoitan kolmoisroolilla ihmisen, tutkijan ja 
terapeutin vaihtuvia positioita. Ihmisenä oleminen kannattelee autenttista 
läsnäolemista. Tutkijan rooliin kuuluvat metodinen ja teoreettinen osaa-
minen yhdistyneinä aineiston rajaamiseen ja analyysiin (Raunola 2010, 
302). Terapeutin roolilla on eettisesti kokonaisuutta reflektoiva merkitys. 
Toisaalta eri positiot toisiinsa kytkevä intertekstuaalisuus asettaa vaihtuvat 
roolitukset välillisesti sisäkkäisiin suhteisiin. Terapeutti on hoitotyössään 
merkitysten tunnistaja, tutkija ja tulkitsija. Tutkijana hän on ihminen, joka 
pyrkii tutkimustyössään luotettavaan tulkintaan ja uutta luovaan tieteelli-
seen tulokseen. 

Vammaisuuden semiotiikka on uusi kehittymässä oleva eksistentiaa-
lisemioottinen tutkimusparadigma. Se soveltaa taiteentutkimuksen ja 
tässä erityisesti Eero Tarastin kehittämää musiikkisemiotiikan teoreet-
tista mallia. Eksistentiaalisemiotiikka tutkii musiikin, kulttuurien ja eri 
subjektien elämis- ja elämysmaailmaa (Dasein) liikuttavia toistensa kanssa 
kohtaavia ja kommunikoivia merkkiprosesseja. Käytän Tarastin eksistenti-
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aalisemioottista mallia prosodisen merkin paikantamiseen autismi- ja ei-
autismikulttuurisissa konteksteissa. Tutkimuskohteen yhteisöllinen kehys 
jäsentyy tutkimuksen alussa näiden kahden (sosio)kulttuurin semioot-
tisia liikkeitä ja niiden ilmenemistä tarkastelemalla. Olen työn laajuutta 
määritellessäni tematisoinut tutkimuksen käsitteitä ja rajannut tutkimus-
aluetta siten, että fokus on tutkimuskohdetta merkitsevässä prosodisessa 
merkissä sekä prosodisen ei-merkin ilmenemiseen viittaavassa autismissa. 
Autismi edustaa toisin toimimisen ja eri tavalla ymmärtämisen element-
tiä. Se on lisäksi yleisesti vammaisuutta edustava merkki siinä määrin kuin 
tutkimus sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että käsillä oleva tutkimus ei 
ole perinteistä autismitutkimusta, eikä musiikkiterapiatutkimusta. Vaikka 
tutkimuksen peruskäsitteisiin kuuluva musiikillinen dialogi on prosodisen 
merkin ”löytöpaikkana” lähtöisin tutkijan musiikkiterapiakäytänteistä, on 
tutkimuksen ytimessä kysymys kommunikoinnin sisäisistä eksistentiaalise-
mioottisista liikkeistä, joissa prosodisen merkin ilmeneminen merkkiytyy 
kehollisen, musiikillisen ja kielellisen toisiinsa solmiutuvaan subjektiviteetin 
kehittymiseen. 

Merkitystodellisuuksien muodostuminen tapahtuu subjektien sanat-
tomassa musiikillisessa ilmaisussa ja tunnistuu subjektiviteettia muo-
dostavassa dialogissa toisten kanssa. Dialogista lähestymistapaa voidaan 
määritellä filosofi Martin Buberin (1878–1965) perussanapareina esiinty-
vien suhdemallien Minä – Sinä – ja Minä – Se kautta. Buberin suhdemal-
lissa Minä-Sinä-suhde merkitsee kahden subjektin välistä kaiken kattavaa 
dialogia, jossa subjekteilla ei ole lähtökohtaisesti minkäänlaisia ennakoivia 
määritteitä toisen Sinän olemassaololle. Molemmat ovat kielessä olemi-
sensa kautta toistensa ymmärtämiseen kietoutuneita. He merkitsevät toi-
sen toisilleen Sinänä ja tulevat itsessään toiselle sinäksi toisiinsa rajautuvan 
yhteisen kielen kautta Minä-Se-malli tuo Buberin dialogiseen lähestymis-
tapaan toisen ulottuvuuden, jossa intentionaalinen minä-subjekti suun-
tautuu objektiin (objektoituun toiseen) havainnoimalla, luokittelemalla ja 
analysoimalla intentoitua kohdettaan. Buberin dialogisen perussanaparin 
sisäistäminen Minä-Sinä on vaikeasti autistiselle lapselle pitkän kehityspo-
lun päässä. Lapsi oivaltaa, nimeää ja ”väärin ymmärtää” jossakin tilanteessa 
nopean päättelyn automaationa havaitsemansa puhuvan toisen Minäksi. 
Hän tottuu itse olemaan puhuvan toisen kohteena kutsumanimeltään Sinä. 
Autistinen lapsi ei rajaudu toisiin, koska kommunikoinnin kahdenvälinen 
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raja sekä kommunikoivana yhdistäjänä että subjektiviteettia suojaavana 
erottajana puuttuu hänen omasta kokemus- ja merkkitodellisuudestaan. 

Mihail Bahtinin (1895–1975) kirjallisuustieteeseen liittyvässä teoriassa 
moniäänisen dialogin subjektiviteettia muodostava subjektien välinen 
merkkiprosessi ilmenee kahdenvälisen sanan eksistentiaalisemioottisena 
kehityskulkuna. Kahdenvälinen sana merkitsee sanottavaksi tulevan ole-
mista vastaanottamisen hetkellä jo valmiiksi jaettuna. Se on lausumisen 
hetkellä sanojan omassa ilmaisussa omistettua, mutta tullakseen vastaan-
otettuna ymmärretyksi sen täytyy olla jo puoliksi myös toisen omaksumaa. 
Emme voi vastaanottaa viestiä, jota me emme ymmärrä. Dialoginen sana, 
joka ei ole lingvistinen, löytyy ensimuodossaan Julia Kristevan semiootti-
sen ja symbolisen muodostamasta säröstä. Kyseinen särö on kulttuurin tai 
kielen aiheuttama välttämätön repeämä lapsen (myös autistisen lapsen) 
ja kehitystä kannattelevan äidin, hoitajan, terapeutin, tai yleensä erillistä 
merkitsevän toisen välillä. 

Prosodinen merkki signifioituu musiikillisen dialogin eksistentiaalise-
mioottisessa ja psykoanalyyttisessa tulkinnassa semanttiseksi eleeksi, joka 
määrittelee vaihtuvia modaliteetteja ja myötäileviä neurobiologisen keho-
mielen liikkeitä. Merkki luo yksilöiden toisiinsa suuntautumisessa tah-
donalaista motivoituvaa toistumaa, jonka vahvistuminen on yhteydessä 
kehollisten toimintojen kehittyvään neurologiseen tausta-automaatioon. 
Prosodisen merkki näyttäytyy kehollisen reagoinnin ja kehittyvän mielen 
välille punoutuvana emotionaalis-kognitiivisena säikeenä. Se on ruumis-
mielen ajalliseen tarttuvaa subjektoitumista ilmaiseva primaari äänne, joka 
avaa semioottisessa tulkinnassa portin ihmisen itse-prosessin ja minätietoi-
suuden neurobiologiseen perustaan. 



2

Aiempi tutkimus

Viimeisimmät tutkimustulokset kertovat mitä tutkittavasta ilmiöstä jo 
tiedetään. Musiikkia sekä autismia on tutkittu paljon, mutta musiikin ja 
autismin välinen semioottinen merkkisuhde ei tiettävästi ole aikaisemmin 
ollut tutkimuksen kohteena. Myös prosodisten piirteiden kommunikoiva 
merkkiprosessi (semiosis) on musiikintutkimuksen kohteena nyt ensim-
mäistä kertaa. Prosodista piirrettä on aikaisemmin tutkittu kieli- ja kirjal-
lisuustieteessä, logopediassa ja fonetiikassa. Se on määritelty ensisijaisesti 
kielen suprasegmentaalina, kielen puheilmaisuun kuuluvana merkitystä 
luovana piirteenä. Tällä hetkellä kielen prosodia, sekä prosodisten piirtei-
den havaitsemiseen liittyvä aivojen kuvantamistutkimus ovat lisääntyvän 
mielenkiinnon kohteina kieli-, neuro- ja kognitiotieteen uusimmissa tutki-
mushankkeissa myös autismitutkimuksessa. Prosodinen piirre määritellään 
myös kulttuurisen puhunnan tai esittävän näyttämötaiteen ilmaisullisena 
aksenttina. Sen luonne on kaikissa konteksteissa ilmaisullista merkitystä 
muodostava. Normaalissa puheenkehityksessä ilmenevän prosodian peit-
tyvä luonnollisuus on merkinnyt ikään kuin kielen segmentoivana lisänä 
olevien piirteiden tutkimuksellista vähäpätöisyyttä suhteessa muuhun 
kielen- ja kommunikoinnin tutkimukseen. Prosodisten piirteiden olemas-
saolo muuttuu tieteellisesti kiinnostavaksi vasta niiden täydellisen puuttu-
misen tai virheellisen puheeseen sijoittumisen vuoksi. Tutkimuskohteena 
olevaan prosodiseen piirteeseen liittyvät kielellisten erityisvaikeuksien, 
kommunikointiongelmien ja -puutosten variaatiot ovat tyypillisiä poikke-
avan vuorovaikutuksen merkkejä autismikirjon eri muodoissa.
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Lääketiede, erityisesti neurotieteet ja nykyinen kuvantava aivotutki-
mus ovat selvittäneet autismin neurobiologista alkuperää. Lisääntyvästä 
tiedosta huolimatta autismiin johtavan hermoston laaja-alaisen kehitys-
häiriön syntymekanismi on edelleen ratkaisematta. (Baron-Cohen S. et al. 
2009.)2

Uusimmat tutkimustulokset ovat madaltaneet jo aiemmin löydetyn 
geneettisen perimän merkitystä. Ne ovat nostaneet esiin hermostolliseen 
yliherkkyyteen ja aineenvaihduntaan liittyvien tekijöiden vaikutuksia 
autismikirjon alueella diagnosoiduissa kehityshäiriöissä.3 Hermostolliseen 
yliherkkyyteen ja aineenvaihduntaongelmiin viittaavat tulokset lähesty-
vät muuta neurotieteellistä tutkimusta, jossa kehon ja kehollisuuden mer-
kitys on tullut osaksi mielen ja tietoisuuden tutkimusta. (Damasio 1995, 
2001, 2010.) Viimeisimmän tutkimustiedon (Melissa Nishawala 4/2014/ 
New York University Child Study Center) mukaan on varmistunut, että 
autismia aiheuttavien neuronien epänormaali toiminta ajoittuu raskaus-
aikaan. Autististen lasten varhaiskuntoutustutkimus voi jatkaa tutkimusta 
myös uuden tutkimustuloksen perustalta kehittäessään aivojen varhaista 
plastisuutta hyödyntäviä kuntoutuksen ja erityisopetuksen menetelmiä. 
Autismin neurobiologista alkuperää selittävä tutkimus ei liity suoranai-
sesti tutkimuskohteena olevaan prosodiseen merkkiin – mutta tutkimuk-
seni aihepiiri autismin ja musiikin välisestä viestinnästä linkittyy tavallaan 
kaikkiin autistista kommunikointia ja autismi-ilmiötä koskeviin uusiin 
tieteellisiin avauksiin. Autismitutkimus muodostaa taustalla vaikuttavana 
kokonaisuutena sitä tieteellistä tietoa ja kulttuurista käytäntöä, joiden tul-
kinnoista prosodisen merkin autismia liikuttelevat kommunikointiympä-
ristöt muodostuvat ja toimivat. 

Semiotiikassa organismien pinnanalaista toimintaa ja välittäviä suh-
teita tutkitaan biosemiotiikan lähtökohdista. Merkkien välinen prosessi, 
kommunikoivien merkitysten muodostuminen (semiosis), on ihmisen ja 
biosfäärin tasapainoa säätelevää keskeytymätöntä liikettä. Semiotiikan 

2. British Journal of Psychiatry 2009, 194: 500–509.
3. R. E. Frye and S. Melnyk (2013–) Department of Pediatrics, Arkansas Children’s 
Hospital Research Institute, Little Rock, AR, USA.
D. F MacFabe, The Kilee Patchell-Evans Autism Research Group-Departments of 
Psychology (Neuroscience) and Psychiatry, Lawson Research Institute, Schulich 
School of Medicine and Dentistry, University of Western Ontario, London, ON, 
Canada
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historialliset juuret yhdistyvät lääketieteeseen, joka on alkujaan tullut tun-
netuksi oireoppina (semeiotike). Oireet ja poikkeava löydös ovat sairau-
den merkkejä. Sairauksien ”merkitsemään oppiminen” merkkien välisiä 
prosesseja ja suhteita tutkimalla on lääketieteen hoitosemioottista proses-
sia. ”Merkitsemään oppiminen” on lisääntyvän lääketieteellisen ymmär-
tämisen ja tutkimuksen jatkuvaa erikoistumista. Sen tuloksena autismin 
esiintyvyyttä ja alkuperää tutkitaan nykyään myös mahdollisina eri syistä 
johtuvina sairauksina neurobiologisen alkuperän ja oirekuvan selvittämi-
sen rinnalla. 

Autismia on musiikkiterapiassa tutkittu hoidollisten ja pedagogisten 
kuntoutuskäytänteiden yhteydessä (mm. Alvin 1978, Bruscia 1987, Holck 
2002, Guerra Lisi & Stefani 2005, 2006). Musiikkiterapiatutkimuksen 
alkuvaiheet päivittyvät autismitutkimuksessa 1940-luvulle, jolloin autismi 
alkoi ensimmäisten case-tutkimusten kautta piirtyä tietyn tyyppiseen 
oirekuvaan profiloituvana kehityshäiriönä (Holck 2011, 27). Musiikkite-
rapiatutkimuksella on nykyään kuntouttavan vuorovaikutustutkimuksen 
alueella kansainvälisesti tärkeä hyvin tuloksin etenevä asema. Tutkimuskäy-
tännöt tuottavat entistä tarkempaa tietoa musiikillisen kommunikoinnin 
ja improvisointiin perustuvan musiikkiterapian vaikutuksista autististen 
lasten kehityksessä. (Oldfield 2006, Kim et al. 2009, Wigram & Elefant 
2009, Gattino et al. 2011.) Musiikkiterapian tavoitteena on kanavoida kun-
toutettavan lapsen motivaatio ja mielenkiinto sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen lapsen identiteettiä vahvistamalla. Oma-aloitteista motivaatiota 
tukeva jäljittelyn ja vuorottelun prosessi on kommunikointi- ja vuorovai-
kutuskehityksen käynnistymisessä keskeinen tapahtuma (Gold, Wigram, 
Elefant 2006). 

Motivaatiojärjestelmää valmentava musiikillinen aikapaikka on lap-
sen varhaiselle rajattomalle moniaistisuudelle luova tila. Se avaa kielellisen 
käyttäytymisen perustan sisäiseen äänimaailmaan punoutuvissa musiikil-
lisissa mielikuvissa. Sisäinen äänimaailma koostuu kokemuksellisen elä-
mismaailman emotiivis-kognitiivisista kerrostumista, jotka myöhemmin 
luontuvat kielellisen ja sosiaalisen kehityksen osa-alueiksi. 

Autismille tyypillisistä vuorovaikutuspuutteista ja toiminnan ohja-
uksen vaikeuksista johtuen varhaisen kuntoutuksen ja erityisoppimisen 
tutkimuksissa on selvitetty haastavan käyttäytymisen ja autistisen kom-
munikoinnin problematiikkaa. Ymmärtämisen ja ei-ymmärtämisen, kehi-
tysvammaisen ja -vammattoman maailmassaolemisen vastakkainasettelut 
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ovat yleistetysti määritelleet autismin kulttuuriin arvottumista vammat-
tomuuteen vertautumisen lähtökohdista. Normaaliksi koetusta ja saman-
laiseksi havaitusta poikkeava autistinen olemassaoleminen määrittyy sen 
vuoksi usein konventionaaliseen normiin vertautumisen kautta. Tätä erot-
teluperiaatetta voidaan pitää suhteessa kaikkeen poikkeavaan luonnon pri-
maarina peruskategoriana. Se on selviytymiskeino, jonka ansiosta eri lajit 
ja kulttuurit ovat säilyneet. Vertailu- ja erotteludiagnostiikan ansiosta tie-
teellinen tieto lisääntyy jatkuvasti, ihmisen maailmasuhde myöntyy tois-
tuviin muutoksiin ja jokainen syntyvä lapsi kehittyy. Toisaalta ihmiselle 
ominainen (rituaalinen) tapa luokitella ja vertailla mytologisoi erilaisuutta 
herkästi. Vammaisuuden marginalisointia yhteisön normittaman todelli-
suuden ulkopuolelle tapahtuu arjessa jatkuvasti lähes huomaamatta.



3

Tutkimuksen aineistosta  
ja sisäisyydestä

Tutkimuksen fokus suuntautuu siis vaatimattomilta vaikuttaviin proso-
disiin merkkeihin. Ne ovat olleet olemassa kulttuurien kommunikoivassa 
ilmaisussa ääntelyn alkuajoista lähtien. Tutkimuksessa tarkastellaan piir-
teiden ilmaisullista funktiota musiikillisen dialogin kahdenvälisissä esiin-
tymissä. Kahdenvälisyys viittaa merkin ilmenemiseen sekä etenevässä 
dialogissa että dialogiin osallistuvan lausujan kielellisessä synkroniassa. 
Prosodisten piirteiden merkkiluonne paljastuu tutkijalle autismissa ilme-
nevän hitaan vuorovaikutuskehityksen etenemisessä. Normaalitempoi-
sessa puheenkehityksessä prosodian merkkiluonne piiloutuu luonnollisen 
kielenkehitykseen ja kulttuurisen ilmaisun arkiseen itsestäänselvyyteen. 
Autismissa prosodinen merkki paljastuu ensin monotonisessa piirteen 
puuttumisessa tai väärin sijoittumisessa ja sittemmin kommunikoinnin 
aksentoivien ensimerkkien symboloitumisessa. Prosodinen ilmaisu hah-
mottuu vuoroin vaikuttamisen jatkumoon dialogisen lähestymistavan 
toista kuuntelevissa kohtaamisissa. Empirian välittämä ei-kielellisen kom-
munikoinnin haaste kertoo puheeseen perustuvan vuorovaikutuksen 
”kielellisestä epätasa-arvosta”. Musiikillisella ilmaisulla on kykyä tavoittaa 
subjektin sisäisen mielen kehittyvä kieli puhekielen ulkopuolella toteutu-
vassa sanattomassa ilmaisussa ja sen reflektoivassa tulkinnassa. 

Käsillä olevan tutkimuksen kokemuksellista empiiristä aineistoa ovat 
tutkimustekstissä etenevän pohdiskelevan dialogin lisäksi viisi dokumen-
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toitua esi-merkkiä (pre-sign). Eksistentiaalisemioottisesti esi-merkit tar-
koittavat merkityksenmuodostumiseen johtavan muutoksen – joksikin 
tulemisen – alkamista. Esi-merkki-aineisto on prosodisen merkin mani-
festaatio, puheessa esiintyvän ilmaisevan piirteen irtautuminen kielellisen 
tutusta moodista musiikillisen avaamaan eksistentiaaliseen tilaan. Nar-
ratiivien sisältö tiivistyy musiikkiterapiatapaamisten tuottamiin dialogi-
siin prosesseihin, jotka kertovat prosodisten merkkien kommunikoivista 
liikkeistä. Prosodisen merkin ilmenemistä kuvaavat dokumentit ovat nar-
ratioita terapiatapaamisia yhdistelevästä reflektoidusta aineistosta. Yhdis-
televän kerronnan käyttö varmistaa tutkimuseettisesti dokumentointien 
anonymiteettia. Semioottinen tutkimus kohdistuu musiikillisen ilmai-
sun sisältöinä toteutuneisiin prosodisiin merkkiprosesseihin, joiden mer-
kityksenmuodostusta analysoidaan eksistentiaalisemioottisen tulkinnan 
kohteina esitetyn havaintoaineiston muodostamissa merkityssisällöissä 
(act-sign). Kokemuksellinen havaintoaineisto sisältää raportoidusta toi-
minnasta dokumentoituja kuvauksia, jotka ovat tutkimuskohteena olevan 
merkkitoiminnan osalta jälleen pääosin yleistettävissä ”kenen tahansa” 
autistisen lapsen musiikkiterapeuttisen kommunikoinnin prosessiin. 
Buberilaisen Minä-Sinä-dialogin toisiaan kuunteleva periaate vahvistuu 
non-verbaalin musiikillisen kommunikoinnin taitekohdissa. Kommuni-
koinnin taitekohdat ovat hetkiä, jolloin lapsen kehittyvässä ymmärryk-
sessä ylittyy pelkkä yksin musiikissa oleminen. Musiikillinen yhteistyö luo 
tilan, jossa toinen alkaa hahmottua erilliseksi havaitsemisen kohteeksi. 
”Muuntelevana resonoiva instrumentti” (toinen ihminen) muuttuu 
vähitellen suuntautumisen motivaatiota kiinnittäväksi vuorottelun ja 
jäljittelyn, odottamisen ja arvaamisen peiliksi, varhaiselle kehitykselle 
välttämättömäksi ”ulkoiseksi minäksi”. Prosodisten kertomusten doku-
mentoinnit nostavat esiin kommunikoinnissa manifestoituvat prosodiset 
piirteet. Toistuessaan ne alkavat erottua etenevää vuorovaikutusta entei-
levinä ja kuljettavina merkityksenmuodostuksen signaaleina. Merkeiksi 
muuttuessaan prosodiset piirteet vakiintuvat symbolisen viittauksen teh-
täviin. Itsensä ulkopuolisen kohteen osoittaminen, jonkin asian tai aiheen 
merkitseminen antaa niille kommunikoivan eleen muodon ja semioottisen 
merkitsijän tehtävän. 

Eksistentiaalisemioottinen teoria tarjoaa mallin, jossa musiikin kult-
tuurista subjektiviteettia voidaan tutkia subjektien elämismaailman 
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(Dasein4), sekä sen ulkopuolella liikkuvan symbolisen merkkimaailman 
tulkinnan kautta. Musiikin merkkiprosessit, säveltäminen, esittäminen, 
kuunteleminen, oppiminen ja musiikin tutkiminen ovat sisäisen elämis-
maailman kokemuksellisia kertomuksia. Niiden dialogissa toteutumi-
sen symboliikka on tunnistettavissa ilmenevien merkkien sisäisyydestä 
käsin. Merkkiprosessien sisäisyys virittyy subjektien kokemuksiin, merki-
tyksenantoon, ajatteluun ja kokemusten uudelleen tulkintaan. Merkkien 
sisäisyys viittaa ihmisen ajatteluprosessien toimintaan, jotka ilmenevät ja 
merkitsevät hänen maailmassaolemisen suhteissaan. Merkkien tutkiminen 
on ihmistiedettä, mutta merkit ovat ihmisten lisäksi myös eläinten koke-
mia, ajattelemia ja tulkitsemia objekteja (Martinelli 2002). Tarkemmin 
määriteltynä kysymys on yksilö- ja yhteisökehityksen sisäisistä merkkipro-
sesseista, jotka etenevät esineellisen objektin (subjektin) konkreettisesta 
havaitsemisesta ja osoittamisesta ajattelun ajastamaan abstraktiin merki-
tyksenmuodostukseen. Laajetessaan arjen konkreettisista aistihavainto-
kohteista abstrahoivaksi ymmärtämisen symboliikaksi, merkityksenanto 
yhdistyy kielellisiin ja muihin symbolisen ajattelun muotoihin. Sosiaali-
nen liittyminen ja laumaan kuulumisen tarve on löydettävissä myös eläin-
ten käyttäytymisessä ja viestinnässä (Martinelli 2002). Organismien elämä 
ja suhde toimintaympäristöön on merkkeihin ja merkityksenantoon sitou-
tunutta (Uexküll von 1956).

3.1 Sisäinen merkkiprosessi

Prosodiset piirteet ilmenevät musiikillisen ja autistisen ilmaisun välisessä 
hitaasti merkkiytyvässä diskurssissa. Tutkimuksen kokemuksellinen empi-
ria-aineisto esittelee musiikin ja kielen jakaman prosodisen merkin, joka 
vaikuttaa musiikillisen merkkinä autistisen lapsen ja nuoren havaintoky-
vyn heräämiseen ja vuorovaikutusvalmiuksien kehitykseen. Prosodinen 
aksentti jäsentää musiikillisen sisäistä koettua merkkiprosessia (semiosis) jo 
ennen puhutun kielen ymmärretyksi tulemista ja myös voimakkaasti sen 
jälkeen kun kielen semanttinen ymmärtäminen on juurtunut osaksi mie-
lessä liikkuvaa 

4. Dasein (saks.). Olemassaolo, ”täälläolo”; eksistentialistien, erityisesti Martin Hei-
deggerin ja Karl Jaspersin käyttämä filosofinen termi, joka kuvaa subjektin eli minän 
olemassaoloa maailmassa. Eksistentiaalisemiotiikassa Dasein tarkoittaa paitsi ”minää” 
myös muita subjekteja ja objekteja ”minän” elämismaailmassa.” ( Tarasti 2004, 239).
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ilmaisullista sisältöä. Musiikillisen sisäisyyden tulkkiutuva liike on 
aluksi prosodisten merkkien ohjaamassa musiikillisessa kohtaamisessa 
musiikin ja esittäjän tai musiikin ja kuuntelijan auto-kommunikoivaa 
merkitystenmuodostumista. Musiikillinen elämys on samanaikaisesti 
myös sosiaalisuuteen ohjaava kokemus. Musiikin sisäisyys, ihmisessä 
ja ihmiselle ilmenevä prosessi, on tajunnallemme vaikutuksiltaan sekä 
sisä- että ulkopuolista. Musiikki voidaan määritellä kehomielessä liik-
kuvien aistihavaintojen ja koettujen elämysten kautta aistillisen (moni-
aistisen) primaarielävyyden materiaaliksi. Äänet solmiutuvat musiikiksi 
merkityksenmuodostamisen sisäisissä välityvissä prosesseissa. Ne edellyt-
tävät kuitenkin musiikiksi tulemisessaan ja musiikkina olemisessaan kom-
munikoivan kielen tavoin inhimillistä jaetuksi tulemista. 

Tutkimuksen alkaessa tutkijalla on idea tai esioletus, että musiikilli-
sessa ilmaisussa kielellistä koskettava ja myöhemmin puheen tuottami-
seen sijoittuva prosodinen piirre voisi olla autistisen lapsen tavoitteellisen 
ilmaisun käynnistäjä ja vuorovaikutukseen suuntaava non-verbaali innos-
taja. Oivallukset musiikin ja kielen yhtenevistä kommunikoivista piir-
teistä olivat olleet sekä teoriassa että käytännössä tutkijan terapeuttisten ja 
pedagogisten pohdiskelujen kohteena jo useiden vuosien ajan. Jos ”jokai-
nen lapsi oppii musiikkia samoin kuin äidinkieltään”, oppiiko jokainen – 
myös vammainen lapsi verrannollisesti kääntäen – äidinkieltään samoin 
kuin musiikkia. Kielen ja musiikin yhteistä mielellistä sisältöä koskevien 
kysymysten kiertyminen tutkijan ammatillisten arkikäytäntöjen lomaan 
käynnisti tämän tutkimuksen, jossa inhimillinen kokemus on yksi kom-
munikoinnin reflektori prosodisen merkin semioottisessa tarkastelussa. 
Se, miten me näyttäydymme ihmisinä mielen ja maailman välisissä suh-
teissa – vaikutumme, vaikutamme ja ilmaisemme – on aivokuvantami-
sen merkeiksi muuttuneena hermostollisten toimintojen ja kemiallisten 
prosessien todentamaa ”pelkkää biologiaa”. Tietoisesti kommunikoivina 
ihmisinä emme pureudu arjen vuorovaikutustilanteissa yksinomaan toisen 
elimistöä kokonaisuudessaan liikuttelevaan biologiaan tai neurotieteen 
tuottamaan tietoon hänen kuvannetusta aivotoiminnastaan. Kohtaamme 
toisen ihmisen, samankaltaisen tai itsellemme vieraaksi osoittautuvan 
inhimillisen olennon.



35 — Luku 3. Tutkimuksen aineistosta ja sisäisyydestä

3.2 Tarkoitus ja tavoite

Tutkimuksen tavoitteena ja tarkoituksena on avata autismin arjen semio-
tiikkaa musiikillisen merkityksenmuodostumisen kautta. Vuorovaiku-
tuksen kontekstissa merkinantoon osallistuvat ruumis-mielessä liikkuvat 
prosodiset piirteet. Niiden eksistentiaalinen Dasein ilmaisee merkityksinä 
samanaikaisesti lajityypillisiä toimintamalleja ilmaisevan ihmisen biolo-
giaa sekä kontekstuaalista subjektiuden kehittymistä. Subjektiuden kehi-
tys on etenevää tietoisuutta henkilökohtaisesta kuulumisesta yhteisön 
ajalliseen elämänkulkuun ja kollektiiviseen kommunikointiin. Se merkit-
see myös autismissa kehittyvään mieleen kirjoittuvaa tai säveltyvää tietoa 
omasta paikasta inhimillisen merkityksen tunnistumisen prosesseissa. 
Säveltyvän tiedon taltioituminen viittaa tutkimuksessa autistisen lapsen 
sisäiseen reagoivan kehomielen tai ajattelun kehitysvalmiuteen ja -pro-
sessiin. Kehon liikemuistiin tallentuva musiikki antaa lapselle kehomielen 
kieliopiksi muokkautuessaan autokommunikatiivisen mahdollisuuden 
maailmassa olemisensa hauraan hahmon havaitsemiseen. Tietoisuuden 
kehitys merkitsee subjektille sekä ilmaisevan vuorovaikutus- että vastaan-
ottavan ymmärtämisvalmiuden rakentumista. Vaikeasti autistinen lapsi on 
tutkimuksen kokemuksellisessa aineistossa tasavertaisesti dialogiin osallis-
tuva subjekti. Lapsen potentiaalista subjektiviteettia ei ole asetettu kyseen-
alaiseksi neurobiologisen vaurion aiheuttamien vaikeuksien perusteella. 
Hänen toisin toimiva sisäisyytensä on olemassa olevaa, omilla tavoillaan 
ilmaisevaa ja inhimillisesti arvostettavaa. Autismista johtuvia vaikeuksia ei 
ole vähätelty eikä kaunisteltu, koska ne ovat olleet eksistentiaalinen merkki 
kuntouttavan muutoksen ja kehityksen tarpeesta. Musiikillisen dialogin 
yhteisenä musiikkiterapeuttisena tavoitteena ja toiminnan sisältönä on 
autistisen lapsen musiikkiterapiassa kommunikaatio- ja vuorovaikutustai-
tojen kehitys. Tutkimuksen eksistentiaalisemioottinen mielenkiinto koh-
distuu merkityksenmuodostumisessa ilmenevään prosodiseen merkkiin, 
joka näyttäytyy dialogissa musiikillisen kommunikoinnin ytimenä. Dialo-
gin eteneminen tuo esiin autistisen lapsen tarvitseman musiikillisen tuen 
hänen oman kehitystemponsa aikataulussa. Musiikillinen kommunikointi 
avaa ne äänimaailmaan suuntautumisen neurobiologiset keinot, joilla lapsi 
alkaa muodostaa itselleen maailmassa olemisensa psykososiaalista perus-
taa. 
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3.3 Autoetnografia 

Tutkimusaineistoon sisältyvä kokemuksellinen osuus on autoetnografista, 
mikä tarkoittaa että tutkija on itse eläytyvän osallistumisen ja työnkuvan 
kautta ollut osa tutkimuskohdetta esittelevää empiiristä aineistoa. Autoet-
nografisuus liittyy yleensä tutkimukseen, jossa henkilökohtainen ”eletty 
kokemus” on tutkimuksen lähtökohta ja sen keskeistä materiaalia. Tutki-
jan henkilökohtainen ”eletty kokemus” voidaan tässä määritellä tutkimuk-
sen yhdeksi lähtökohdaksi prosodisen merkin empiirisen aineiston osalta. 
Myös tutkimuksessa tutkijan ja teoreettisen aineiston välillä viriävä filo-
sofinen dialogi on osa kohteeksi levittäytyvää ja tutkimustyön etenemistä 
(kirjoittamista) säätelevää intertekstuaalista tutkimusaineistoa. Silti tutki-
jan subjektiivista osallisuutta ei voida mielestäni pitää tämän tutkimuksen 
keskeisenä materiaalina. Empiirisen aineiston osuus on ainoastaan teoreet-
tisen tutkimuksen kohdetta jäsentävä alkusoitto matkalla kohti rajatun 
merkkiaiheen eksistentiaalisemioottista ja psykoanalyyttista tulkintaa. 

Tosin tutkija viittaa tekstissä olevaan intertekstuaalisen dialogin ole-
massaoloon, jolla tarkoitetaan kerrostuessaan keskenään kommunikoivia 
tekstejä. Ne voivat olla kokemuksia, kognitioita, emootioita, mieleen kir-
joittuvia pohdintoja, subjektiivisia labyrintteja tai tekstuaalista eksistent-
tiä osallisuutta. Tutkijan intertekstuaalinen ”keskeiseksi materiaaliksi” 
heittäytyminen olisi kristevalaisittain kuin sipulin kuorimista. Tekstin 
dialogisuutta korostavan tutkimustekstin ’materiaaliksi merkkiytymisessä’ 
on tutkija-subjektin käden jälki, mutta ”eletyn kokemuksen” merkki ei kir-
jaimellisesti kata riittävässä määrin tutkimukseen liittyvää metodologista 
perusteemaa, lisääntyvän ymmärtämisen tuloksena etenevää semioottista 
prosodisen teorian muodostusta. Julia Kristevan mukaan dialogiseen 
intertekstuaalisuuteen sisältyy arkeologinen aspekti. Kaikkien kuoriker-
rosten alta on aina mahdollista pyyhkiä esiin varhaisimpien alkutekstien 
haalistunut kirjaimisto. Tutkimuksen ja tutkijan mielenkiinnon kohdis-
tuessa prosodisen merkin toimintaan tutkimuksen voidaan ehkä todeta 
askaroivan yleisinhimillisten alkutekstien äärellä. Kiinnittämällä huomio 
prosodisen merkin elävään luonteeseen havaitaan, että prosodisen merkin 
ilmaisullinen universaalisuus ja päättymätön kommunikoivuus pelastavat 
sen personoituvien alkutekstien historialliselta haalistumiselta. 

Koska autoetnografia on tutkimusmenetelmä, joka yhdistää henkilö-
kohtaisen kulttuuriseen (Ellis & Bochner 2000, 739), sen metodologiasta 
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löytyy yhtymäkohtia käsillä olevaan tutkimukseen. Kysymyksessä on pai-
kantunut tieto, käsitteen kautta (Haraway 1991, 183–201) korostuva tiedon 
kontekstuaalisuus, sen kiinnittyminen ajalliseen, paikkaan, tilanteeseen ja 
ennen kaikkea tiettyihin toimijoihin (Uotinen 2010, 179–180). Semiootti-
sessa tutkimuksessa tieto paikantuu jatkuvan liikkeen kontekstiin. Tiedon 
aikapaikkaan ja toimijoihin kiinnittyminen merkitsee merkin saavutta-
maa symbolista tulkintaa, jolloin tulkinta liikkuu abstrahoinnin alueella 
ja myös sisäiset toimijat muuttuvat subjektiudessaan käsitteellisiksi mer-
keiksi. 

Intertekstuaalinen (intertextualité) on Julia Kristevan kirjallisuuden 
tutkimukseen luoma käsite. Intertekstuaalisen sisältöinä jokainen teksti 
on luettava toisten tekstien lävitse. Intertekstuaalinen on merkitysraken-
teeltaan monikerroksinen risteytymä, joka kantaa loputtomasti jälkiä 
toisista teksteistä. Käytän käsitettä toistuvan kokemuksen metaforana. 
Eri konteksteissa tekstualisoituvat kokemukselliset merkkirakenteet ovat 
toistensa semioottisia tekstejä (Lotman 1990), toisiinsa vertautuvia (ja vai-
kuttavia) merkityksenmuodostumisia liikkuvien mielikuvien risteymissä. 
Ensimmäisten tekstien jäljet heijastelevat toistuvasti toisia ja kolmansia. 
Vastaavasti kolmannet ja toiset kutoutuvat takaisin vastaheijastuksina 
ensimmäisten muodostamiin jälkiin. Intertekstuaalisuus on pohdiskele-
van aineiston tulkinnassa ajatteluprosessien sisäistä toisiinsa peilautumista, 
uusien mielikuvien jatkuvaa syntymistä, valitsemista, merkitsemistä, lisää-
mistä ja pois jättämistä. 

Tutkimus perustuu aineiston keruun osalta naturalistiseen paradig-
maan, ajattelumalliin jossa asiat tapahtuvat omalla painollaan. Aineis-
toon liittyvä kokemuksellinen havainnointi ja prosodisten merkkien 
löytyminen tapahtuvat luonnollisissa olosuhteissa ilman tutkijan erikois-
toimenpiteitä. Tutkija ei suorita minkäänlaisia naamioituja tai avoimia 
tutkimustilanteiden järjestelyjä. Tämä on johdonmukaista, koska tutki-
muskohteena eivät ole dialogiin osallistuvat subjektit sinänsä vaan heidän 
välillään liikkuva prosodinen merkki. Tiedämme, että osallistuvien sub-
jektien vaikutusta ei voida kieltää mutta prosodisen merkin semioottisessa 
tutkimuksessa se voidaan kohteen oheismerkkeinä haluttaessa sivuuttaa. 
Subjektien tutkimuskohteeseen ankkuroituvaa merkitystä käsitellään tut-
kimuksessa kulttuurisen yleistämisen ja subjektien elämismaailman (Das-
ein) käsitteellisen vertailun avulla. Musiikkiterapiaprosessien sisältöinä 
etenevät dialogit tuottavat autenttisesti sekä tutkimuksen empiria-aineis-
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toksi muokatun materiaalin että tutkijan tutkimus- ja kirjoittamisidean. 
Merkkien löytäminen on dialogisssa jaettua merkkisisältöä. Se perustuu 
toiminnallisesti terapeuttisen tuen viitteille, mutta on etenevältä merki-
tyksenmuodostukseltaan lähtöisin autistisen lapsen kehittyvästä vuoro-
vaikutukseen suuntautumisesta. Esimerkkimateriaalin merkkiytyminen 
tapahtuu siis ennakoimattomina terapeuttisina oivalluksina, joiden poh-
timinen ja myöhempi reflektointi sisältyvät terapiatyön ammatilliseen 
raportointiin. Musiikillisten dialogien toteutumisista nouseva prosodinen 
merkki artikuloituu käsillä olevaan tutkimukseen ja jatkaa merkkiluon-
teensa kysymistä. Terapiatilanteiden autenttisuus on eettisesti ensisijainen 
ehto lasten ja nuorten sekä heidän hoitosuhteensa arvostavassa ja luotta-
muksellisessa toteuttamisessa. Tutkimusaineiston kerääminen ja valikoi-
tuminen on sen vuoksi ollut tämän esimerkkiaineiston kertymisvaiheessa 
toissijaista. Tämä naturalistiseen paradigmaan perustuva valinta ohjaa tut-
kimusta osittain autoetnografisen tutkimusotteen ympärillä polveilevaan 
pohdiskeluun. 

Tutkimuksen tavoitteeksi profiloituu prosodian semioottisen merki-
tyksenmuodostumisen tutkiminen, joka suuntautuessaan yksilöllisestä elä-
mysmaailmasta yleiseen (kulttuuriseen) muodostaa uutta tietoa merkkien 
tunnistumisen prosessista ja sen vaikutuksesta musiikin ja kehittyvän ihmi-
sen välisessä suhteessa. Autoetnografisessa tutkimuksessa aineistoa koskeva 
päättelyn muoto on abduktiivinen, tiedon suunta on subjektiivisesta objek-
tiiviseen etenevä. Merkitystodellisuuksia muodostavan totuuden luonne 
on kontekstisidonnainen. Tutkimuksen epistemologisena tavoitteena on 
saavuttaa syvempi tulkinta ja ymmärrys prosodisten merkkien proto-semi-
oottisesta ja symboliseen tulkintaan liukuvasta olemassaolosta ja prosessu-
aalisista liikkeistä. Puhun tutkijana kahden ilmiön musiikin ja autismin 
välisestä suhteesta. Siinä prosodisen merkin ja kahden (yksilö)subjektin 
välinen kommunikointi laajenee merkityssuhteina ilmiöiden väliseksi ja 
sen myötä vähitellen laajemmaksi yhteisöjen välistä vuorovaikutusta jäsen-
täväksi dialogiksi. Yhteisöjen välinen kommunikointi on onnistuessaan 
tai epäonnistuessaan potentiaalisesti samojen tunnemerkitysten kertymää, 
jotka liikkuvat prosodisen merkin kommunikoivissa alkumuodostelmissa 
yksilöllisen maailmasuhteen haltuunottamisen hetkinä. 

Tutkimuskohteena oleva prosodinen merkki on ulottuvuuksiltaan 
monialainen. Sen metodologinen tarkastelu liikkuu laajasti ihmisen ja 
merkityksenmuodostumisen välisen määrittelyn asteikolla. Tutkimuksen 
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metodologiset ratkaisut perustuvat aiheen filosofiseen lähestymistapaan 
ja terapiaesimerkkien reflektointiin, sekä musiikki- ja eksistentiaalisemio-
tiikan avaamiin mahdollisuuksiin tutkia kommunikoinnin merkitystä ja 
merkkiä dialogisen menettelytavan välinein. Siinä kohden, missä musiik-
kisemiotiikan eksistentiaaliset juuret eivät yllä prosodisen merkin 
syntymäparkaisuun, täydennän metodologista vajetta Julia Kristevan psy-
koanalyyttisen tulkinnan käsitteillä khora ja semioottinen. Ilmiöt ja niiden 
tulkinnat merkkiytyvät aina ajattelevissa ja toimivissa merkitystodelli-
suuksissa. Löytäessään uuden tulkinnan musiikin ja autismin suhteesta, 
tutkimus kohtaa samalla myös suhteessa vaikuttavien yksilö- ja yhteisö-
subjektien maailman. Se luo toiminnan ja toimivan mielen näyttämöt 
ilmiöiden vuorovaikutuskehitykselle ja niitä ohjaaville kommunikoinnin 
kehollisille muutoksille. 

Aineiston semioottisen perustan, ilmaisevan merkkimaailman tun-
nistumisen paikka, on musiikillinen dialogi. Sen merkityksenmuodos-
tuksen tavoitteena on vuoroin vaikuttamisen käynnistyminen autistisen 
lapsen kommunikoivan ilmaisun herättämiseksi. Vuorotteleva musiikil-
linen ilmaisu sisältää varhaisen kommunikoinnin merkkiaiheita. Näiden 
musiikillisten elementtien sisällä liikkuu myös eksistentiaalisemioottinen 
merkitysten muodostaminen. Sen funktio ilmenee voimakkaimmin ennen 
(pre-sign) ja jälkeen (post-sign) kommunikointitapahtuman (act-sign) teks-
tualisoitumista. Merkityksen muodostumisen sisäisyys paljastuu niiden 
merkkien muodostumisessa, jotka ohjaavat subjektia aloittamaan ilmai-
sun tai prosessoimaan vastaanotetun ilmaisun jälkeistä merkkien tunnis-
tamista. Eksistentiaalisemiotiikassa merkkien maailma ei sitoudu enää 
pelkkään situationaaliseen vaan yhdistyy struktuuriin tulemalla osaksi 
kulttuurista rakennetta (Tarasti 1996, 17). 

Musiikillinen dialogi toimii musiikillisen kokeilevuuden kautta, joka 
John Cagen musiikkifilosofian mukaan on toimintana ”tarkoituksellisesti 
tarkoituksetonta”. (Tiekso 2013,81.) Dialogisena vuoropuheluna etenevä 
kommunikoiva liike muovautuu samanaikaisesti musiikillisen kokeilevuu-
den sisällä esimerkiksi vapaana improvisaatioterapiana (Alvin 1978) tai 
kliinisiä improvisaatiomalleja toteuttavana vuorovaikutuksena (Bruscia 
1987). Musiikillinen dialogi voidaan määritellä hoitavana työskentelyta-
pana kielellisen kommunikoinnin ylittäväksi taiteelliseksi ilmaisuksi. Se ei 
ole tiettyihin menetelmiin sidottu, vaikka sen luonne on edellä mainittui-
hin improvisaatiomalleihin perustuva. Autismikuntoutuksessa kysytään 
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toiminnan oppimisen ja jäsentämisen struktuureja. Musiikki on tempo-
raalisuutensa ansiosta myös improvisaation sisältöinä struktuuria luova 
samalla, kun se hahmottuu kokemuksellisesti vapaana vuorovaikutustilana 
kommunikoinnin ja sosiaalisen kehittymisen rakenteisiin. Tässä tutki-
muksessa dialoginen semiosis tuo esiin ilmaisun sisäisiä merkkejä, joiden 
perusteella musiikillinen kielellistä ylittävä ilmaisu voidaan tulkita kuvaan-
nollisesti myös kielellisen alittavaksi, sen kannatellessa kehollisen neuro-
biologisista toiminnoista käynnistyvää ilmaisullista käyttäytymistä. 

3.4 Anonymiteetti

Olen tutkivana terapeuttina seurannut tiiviisti koko tutkimusprosessin 
ajan tutkimukselle asetettua eettistä barometria. Kysymykseen, ovatko 
lapset ikään kuin tietämättään olleet tutkimusmateriaaliani voin vastata, 
etteivät ole, koska prosodisen merkin löytymiseen liittyvä semioottinen 
pohdiskelu on ollut terapiatyön reflektointiin ja raportointiin liittyvää 
jälkikäteistä ajatustyötä. Tutkimuksen empiria-aineisto on ollut koke-
muksellisesti olemassa jo tutkimusta aloitettaessa. Prosodisten piirteiden 
merkkiytyvä luonne ja kommunikoiva ilmeneminen rajaavat tutkimuksen 
funktiota nimenomaan välittyvissä merkkiprosesseissa ja merkityksen-
muodostumisissa merkitysten teoreettiseen tutkimiseen. Kommunikoivia 
merkitystodellisuuksia ja niiden välisiä suhteita määritellessään tutkija 
kohdistaa reflektoivan huomionsa musiikillisen dialogin ilmaisuun, ei 
nimettyihin toimijoihin osallistujina tai tutkimuksen kohteina. Tera-
peuttina toimiessaan tutkija havainnoi ja arvioi dialogissa sekä liikku-
vien kommunikoivien merkkien vaikutusta yhteisen merkkitodellisuuden 
kehitykseen, että osallistujien yksilöllisen merkkitodellisuuden muuttuvia 
suhteita kuntoutusprosessin etenemisessä ja asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Tutkimuksen esimerkki-aineisto on lyhyt läpileikkaus proso-
disen merkin liikkeistä musiikilliseen dialogiin johtavan kommunikoinnin 
alkuvaiheissa. Esitetty aineisto perustuu yleistettyyn empiiriseen materiaa-
liin autististen lasten ja nuorten musiikkiterapiaprosesseista. 

Koska tutkimus suuntautuu musiikillisen aineiston semioottiseen tar-
kasteluun ja välittyvien merkkien merkkitutkimukseen, eivät autistiset 
lapset tai nuoret ole käsitykseni mukaan altistuneet työni ”tutkimusma-
teriaaliksi”. Havaintoaineiston kuvaukset koostuvat prosodisten merkki-
todellisuuksien autenttisesta seurannasta ja terapiatyön oheen ajastetusta 
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reflektoinnista. Empiria-aineisto sisältää aineistokuvausten lisäksi tera-
peutin osallistuvaa havainnointia ja kommunikointiprosessien tulkintaa, 
joka liikkuu tutkimustekstin lausumattomina (sisäisinä) viitteinä tutkija-
subjektin osallistuvaan kokemuksellisuuteen liittyen. Tutkijan, metodo-
logian ja raportoinnin välinen vuorovaikutus muodostaa kehysdialogin, 
johon tutkimuksen runkona olevat kulttuuri-, yksilö- ja merkkisubjektien 
väliset musiikilliset diskurssit suhteutuvat ja intertekstualisoituvat. Tutki-
mus etenee teoreettisen aineiston kollektiivisessa pohdinnassa kohti yksi-
löllistä prosodisen ydintä. Empiirisen aineiston prosessoituva tieto liikkuu 
vastaavasti yksilöllisestä ja jaetusta havainnosta kohti yleistä ja yhteisöllistä. 
Tutkimuksen käynnistymiseen johtaneet havainnot musiikillisen diskurs-
sin sisällä toimivista prosodisista merkeistä ja niiden prosessiin vakiintumi-
sista löytyvät musiikillisen dialogin vuorovaikutuksellisissa kohtaamisissa. 
Tutkimuksen kohteeksi eivät teoreettisessa tutkimuksessani leimaudu 
autistiset lapset vaan musiikillisten dialogien sisältöinä etenevät musiikilli-
sen ja autistisen ilmiön väliset kommunikoivat merkkiprosessit sekä tutkiva 
terapeutti havainnoivan dokumentoinnin ja eläytyvän osallistumisen ensi-
sijaisena informanttina. 

Laadullisen tutkimuksen fokus kulminoi tässä tavallaan case – tutki-
mukseen vertailevan diskurssin sijaan. Tutkimus on itsessään heuristinen 
kertomus, jossa dialogin toteutuminen toimii koko materiaalin läpäi-
sevänä semioosina, päättymättömänä dialogisen merkin merkitsijänä. 
Toteutan tutkimustekstissä poeettista kokeilevuutta subjektipositioiden 
vaihtelulla. Haen metodologista ”merkkien sisäisyyttä” etäännyttämällä, 
lähentämällä ja samaistamalla tutkijan ja myös potentiaalisen lukijan suh-
detta tutkimuskohteen avaamaan merkityksenmuodostumiseen. Tekstin 
poeettisuus on viite teoreettisen tieteen ja kokemuksina ilmenevän taiteen 
välisestä dialogista. Se tarkoittaa, että tutkimuksen empiria-aineisto on 
soveltuvin osin kirjoitettu tekstin etenemisen sisään analyysin ja tulkinnan 
väliseen jatkumoon. 

3.5 Ihmislähtöisyys

Tutkimus on empirialtaan lähellä fenomenologis-hermeneuttista tutki-
musperinnettä, jossa ihminen on tutkimuskohteen tutkimuksen kohteena 
ja tutkijana (Tuomi & Sarajärvi 2006, 34; myös Varto 1992, 2005). Vaikka 
tutkimusaihetta lähestytään musiikkisemiotiikassa symbolisesti merkkien 
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tasolla, ovat arkisen merkitysmaailman kulttuuriset rakenteet läsnä ihmi-
sen ja ilmiöiden kiistämättömän vuorovaikutussuhteen vuoksi. Musiikin 
ja autismin ilmiöt ovat kulttuurisesti ihmislähtöisiä tarkastelukohteita. 
Niiden merkityksistä avautuva todellisuus on inhimillistä toimintaa. 
Tutkimuksen tarkoituksena on musiikin ja autismin välisen prosodisen 
merkkimaailman tutkiminen, sekä tähän merkityksenmuodostumiseen 
sisältyvän inhimillistyvän mielen syvempi ymmärtäminen uusiutuvan 
tutkimustiedon ja semioottisen tulkinnan avulla. Ymmärtäminen edellyt-
tää ihmistä tutkivien tieteiden metodina eläytymistä tutkimuskohteisiin, 
niiden henkiseen ilmapiiriin, avautuviin ajatuksiin, liikkuviin tunteisiin 
ja vaihtuviin motiiveihin (Emt.). Lähestymistavan ”autoetnografia” ker-
too tutkijan eläytyvästä osallistumisesta ja kuuntelevasta suhtautumisesta 
tutkimuskohteen intuitiiviseen ilmenemiseen. Musiikin ja autismin kom-
munikoivaksi tuleva suhde on terapiatyön sisältöinä elävää musiikkikoke-
muksissa kerrostuvaa todellisuutta. Se tuottaa vuorovaikutuksen laatuun 
ja tavoitteeseen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja – oivalluksia, jotka liit-
tyvät terapiaprosessien ja hoitokäytänteiden uusiutuvaa kehitystä reflek-
toiviin tavoitteiden määrittelyihin. Tutkimuksessani on silti ensisijaisesti 
kysymys varhaisen musiikillisen mielen sisäisten merkkiprosessien semi-
oottisesta teoriasta ja tulkinnasta. Sisäisen merkkiytymisen perustana 
ovat neurobiologiset tapahtumakulut, joiden rakenteet tekstualisoituvat 
aluksi musiikillisen prosodian esikielellisessä prosessoinnissa. Ne ylittävät 
myöhemmin tai jo samanaikaisesti kielellisen sosiokognition (ajattelun) 
rajat. Koska musiikillinen liittää prosodisen merkin ja merkkikielen sekä 
symbolisesti että biopsykofysiologisesti ruumiillisuuden kokonaisuuteen, 
ovat merkityksien rakentumisessa mukana aistimuksellisuuden ja havait-
semisen elementit. Tarkastelen työssäni tätä merkitystenmuodostamisen 
muuttuvaa semioottista olosuhdetta eksistentiaalisemiotiikassa sekä kriste-
valaisen khoran prosodisessa tulkinnassa. 
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Merkkejä metodologiasta

Tutkimuksen metodologiset haasteet ovat subjektiviteettia ja subjektien 
elämismaailmaa koskettavan ontologisen pohdinnan asettamia. Subjek-
tien maailmasuhteet, vammattomuutta edustava kulttuurinen subjektius, 
sekä kehityshäiriön ja kommunikointivaikeuksien määrittämä autistinen 
ei-subjektius, liikkuvat molemmat samalla ihmismielten muotoilemalla 
asteikolla. Toisistaan poikkeavat kulttuuriset edustukset synnyttävät mer-
kityssuhteita, joiden väliin prosodisen merkin tutkiminen sijoittuu. Laa-
dullinen tutkimus on merkityssuhteissa tutkimista (Varto 2005, 85). Varto 
viittaa tutkijan tietämisen rakenteilla tutkijan tekemään esitulkintaan ja 
siihen, kuinka tutkija mieltää itsensä osana tutkimuksen ja tutkimuskoh-
teen kanssa jaettua yhteistä maailmaa. Osallisena oleminen sisältää mer-
kityssuhteita, jotka ovat muodostamassa tutkimukselle merkityksen 
paradigmaa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan paikantuminen osaksi 
tutkimuksen merkitysmaailmaa merkitsee osallistuvan filosofian menetel-
mää. Jokaiseen merkityssuhteeseen liittyviä yksittäissuhteita voidaan laa-
dullisessa tutkimustilanteessa eritellä Varton mukaan seuraavasti: 

1. on olemassa jokin ihmismieli (tajunta, tietoisuus), jolle mielellinen sisältö on 
2. ihmismielellä on jokin kokemuksen kohde, josta mielellinen sisältö on 
3. mielellinen sisältö tarkoittaa instrumenttia, jonka avulla jokin 
ymmärretään joksikin, sekä 
4. on olemassa kieli, jolla mielellinen sisältö voidaan kiinnittää 
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Laajasti ymmärrettynä tiedettä voidaan kokonaisuudessaan pitää ole-
vaksi tulleen ihmismielen ja sille aukeavan mielellisen sisällön tutkimisena. 
Tieteellinen tutkimus palaa aina muodossa tai toisessa lähtökohtaansa: 
maailmassa olevan ihmiseen, ihmisen olemisesta versoviin merkkeihin ja 
merkitystä kysyviin maailmasuhteisiin. Maailmassa olemisemme on mer-
kityssuhteissa olemista ja merkityssuhteista käsin elämistä ja tutkimista, 
olipa kyse sitten avaruudesta, sairaudesta, muurahaisista tai mielipahasta. 
Meillä on kokemuksen ja kiinnostuksen kohteita, joiden ilmeneminen, 
havaitseminen ja tunteminen kiinnittävät meidät luodessaan olemassaole-
miselle mielellisiä sisältöjä. Mielelliset sisällöt voidaan psykoanalyyttisesti 
tulkita aistimellis-affektiivisen kokemisen ja motivoituvien viettivarausten 
solmimaksi emotiivis-kognitiiviseksi mielenvirraksi. Se tarkoittaa tutki-
mukseni tulkinnassa jatkuvan aivotoiminnan alaisia itse-prosesseja, joissa 
kehittyvä intentio tarttuu mielellisen sisällön instrumentteina säveltyvään 
ja sanoittuvaan mieleen, sekä tätä mielellisyyttä ymmärryksenä ilmaiseviin 
kommunikoinnin moniin kieliin.

Merkityksen paradigma on laadullinen tutkimusasenne, jossa ihminen 
ja elämismaailma nähdään ainutkertaisena tutkimuskohteena, ja jossa tut-
kimuskohteen jäsentyminen on kokonaisvaltaista. Tässä tutkimuksessa on 
kysymys ihmisestä ja hänen elämismaailmastaan (Dasein) eksistentiaalise-
mioottisen merkityksenmuodostumisen representoivassa kommunikoivan 
merkin sisäisessä tulkinnassa. Semiotiikka tutkii merkityssuhteita muo-
dostavien ja välittävien merkkien kommunikoivia prosesseja. Sen vuoksi 
se on humanistisessa ihmislähtöisyydessä ja tulkinnassa luonnollisesti 
lähellä ihmistä ja ihmisen elämismaailman subjektiivista ainutkertaisuutta. 
Eksistentiaalisemioottinen teoria tarkastelee kuitenkin ensisijaisesti merk-
kien sisäisiä liikkeitä ja niiden tuottamia muutoksia mielellisten sisältöjen 
merkityksenmuodostumisessa. Käsillä olevassa tutkimuksessa ihminen ei 
ole ”ainutkertaisuudessaan” kokemuksellista maailmasuhdetta tutkijalle 
tulkitseva tutkimuskohde, vaan teoreettisesti yksi potentiaalinen subjekti 
niiden joukossa, jotka kehittyvät ihmisenä olemisessaan symbolisen merki-
tyksenmuodostuksen lajityypillisissä prosesseissa. Ihmisen (ja maailman) 
ainutkertaisuus tarkoittaa semioottisesti sitä, että ihminen subjektina ja 
elämismaailmansa merkitystenmuodostumisen kohteena on epäilemättä 
ainutkertainen. Tämä merkitsee subjektien muuttuvaa elämismaailmaa, 
johon muodostuvissa merkityssuhteissa ihminen tulee kaikkineen tieteel-
lisen ja humanistisen mielenkiinnon arvostamaksi tutkimuskohteeksi. 
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Käsillä olevassa tutkimuksessa kohteena on prosodinen merkki, jonka 
merkityksenmuodostaminen oletetaan ihmisen kommunikoivan olemas-
saolemisen ja elämismaailman muuttuvien merkityssuhteden kulttuuri-
seksi ja biosemioottiseksi merkitsijäksi.

Merkityssuhteissa tutkiminen on historiallisuudessa ilmenevä tila, 
jossa tutkija liittyy osaksi tutkimuksen muuttuvia merkityssuhteita. Proso-
dinen piirre on tutkijan esiymmärryksen ja -tulkinnan mukaan tutkimuk-
sen kohde, jolla on ilmenemisessä ja ei-ilmenemisessä merkityksiä luova 
suhde ihmisten väliseen kommunikointiin. Merkityksiä luova prosodinen 
ilmiö on musiikillisena motivoituva, kehomielen ilmaisussa merkkiytyvä 
semioottinen ele. Ilmiöt ovat olemassa meille aina jollakin omaan osoi-
tettuun kiinnostukseemme vastaavalla tavalla, mikä kuuluu inhimillisen 
tietämisen luonnolliseen rakenteeseen. Prosodisen merkin ilmeneminen 
herätti tutkijan mielenkiinnon poissaolollaan. Merkki nousi esiin kielel-
lisen ei-ilmenemisen ja poikkeavan kommunikoinnissa näyttäytymisen 
kautta. 

Tutkimuksen yleisenä tarkoituksena on Varton mukaan selvittää sitä 
eroa, joka vallitsee tutkijan mielenkiinnosta syntyneen esiymmärryksen ja 
itsenään olevaksi tulevan ilmiön mielen välillä (Varto 2005, 81). Ne mie-
let, joina tutkimuksen laatu saadaan, eivät muodosta keskenään mitään 
konkreettista rakennetta. Varton mukaan tutkija ymmärtää tutkimuskoh-
teensa mielen kun suhde, joksi tutkimus jäsentyy, asettuu tutkijan maa-
ilmassa paikalleen. Suhde mielen ja tutkimuskohteen välissä on edellä 
aiemmin mainittu merkityssuhde (Emt 85). Merkityssuhteen muodos-
tuminen tapahtuu mielen ja kohteen välisenä prosessina, jossa mielen 
sisältö (sisäisyys) luo kokemuksellisen suhteen merkitsemänsä kohteen 
kanssa. Merkityssuhde perustuu havaitsemisen ja kokemuksellisuuden 
kautta tulkkiutuviin muuttuviin merkityksiin. Mielellisen sisällön sidos 
kokemukselliseen on jatkuvassa liikkeessä elävää muuttuvaa merkitystä, 
eikä sitä voi sen vuoksi esineellistää tai palauttaa muodollisiin rakentei-
siin, esimerkiksi kieleen tai matemaattisiin suhteisiin. (Emt. 86.) Merki-
tyssuhde merkitsee esiin tulevien laatujen tulkkiutumista, mielen liikkeinä 
etenevää katkeamatonta merkityksenantoa. Merkityssuhde viittaa mielel-
lisen sisältönä aistihavaintoon ja kieleen, käsittämiseen ja käsitteelliseen 
maailman merkitsemiseen. Mielellisen sisäisyydessä oleva aistillis-affektii-
visen elävyyden osuus on kokemukselliseen ymmärtämiseen sisäisyydessä 
kirjoittuvaa tuntevaa mieltä. Se ilmenee kehomielen kautta kiinnittyvinä 



46 — Musiikki ja autismi

maailmasuhteina esimerkiksi taidekokemusten kerronnallisiksi muuttu-
vissa metakielisissä merkityssuhteissa. Mielellinen olemassaolemisemme 
on kehollisissa suhteissa maailmaan sekä käsitteellisen (tiedon) että koke-
muksellisen (tunnon ja tunteen) ruumiillisen taiteenkielen kiinnittäminä 
subjektiivisina sisältöinä. 

Subjektiivisuus on mannermaisen filosofian keskeisiä käsitteitä. Käsillä 
olevassa tutkimuksessa tutkitaan subjektiivisuuden luonnetta ja muotou-
tumista subjektien elämismaailman (Dasein) varhaisessa musiikillisessa 
merkityksenmuodostumisessa. Musiikin äänimaailma ja sen kerroksel-
liset merkitykset, subjektiivisen äänen metafora ja mielikuvien välinen 
kommunikoinnin sisäisyydestä tulkkiutuva dialogi ovat fenomenologis-
hermeneuttiseen tutkimusmenetelmään fokusoivaa materiaalia. Niitä 
tarkastellaan mannermaisessa filosofiassa kokemuksellisuudesta muodos-
tuvan ei-tiedollisen merkityssuhteen kautta. Toisaalta taiteellisen ilmai-
sun ja esittämisen luovuudessa, sekä siihen liittyvissä elämyksellisissä 
emotionaalis-kognitiivisissa kokemuksissa on potentiaalisesti olemassa 
analyyttisesti luonnollisen kehityksen kiinnekohtiin perustuva liikkeen ja 
muutoksen logiikka. Luonnolliset kiinnekohdat tarkoittavat kommuni-
koinnissa kehittyvää kehomielen sisäistä biologista ymmärrystä – lajityy-
pillistä itse-prosessia, joka liikkuu laajasti metakielellisen alueella jo ennen 
kielellistä ja haastaa tulevaisuudessa analyyttisen filosofian luonnolliseen 
asenteeseen perustuvan maailmankuvan. (Himanka 2002, 12.) 

Minä–Sinä-dialogiin perustuva merkityksenmuodostuminen on sub-
jektien välistä merkkiprosessia, Daseinien välille merkkiytyvää autistisen 
ja ei-autistisen musiikillisen ilmaisun kontekstia. Subjektien semiootti-
set merkkiprosessit ovat luonteeltaan dialogisia tajunnanvirtoja, sisäisiä 
elämismaailmoja, jotka heijastelevat yksilön subjektiivisuudessa muuttu-
vaa olemassaoloa, kommunikoivan käyttäytymisen merkkejä ja sosiaali-
sia vuorovaikutussuhteita. Sisäisen elämismaailman sujuvuus edellyttää 
perustaksi tietoisuutta erillisestä olemassaolosta sekä kehittyvää ymmär-
rystä ympäröivän yhteisön keskinäisistä viestintämalleista, – koodeista ja 
toimintatavoista. Autistisen elämismaailman yksilöllinen sujumattomuus 
avaa toisen havainnolle hauraan, ei-tietoisen (kehollisesti tiedostamatto-
man) olemassaolon, toisin ymmärtävän ilmaisukoodin ja sen arjessa ilme-
nevät omalaatuiset toiminnan tavat. 

Dialogi on toimintatapa, mutta myös laadullisen tutkimuksen mene-
telmä, joka toimii erityisesti subjektiivisen maailmankuvan tutkimuksessa 
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(Varto 2005, 113). Käsillä olevassa tutkimuksessa dialogi muodostaa tie-
toisen ja oletetun ei-tietoisen välille rakentuvan ennalta tuntemattoman 
elämismaailman. Näin dialogin olemassaolo merkitsee tässä prosodisen 
merkin ympärillä liikkuvaa proto-musiikillista prosessia, jossa prosodi-
sen merkin laadut ilmenevät merkityksenmuodostamisen loogisina sub-
jekteina (objektit). Merkki aloittaa ja luo dialogin. Se ilmenee kokevien 
subjektien kommunikoivassa sisäisessä liikkeessä. Tutkimuskohteena on 
merkkiin kietoutuva vuorotteleva prosessi. Se muuttaa kommunikoivien 
subjektien sisäisyyttä muodostaessaan subjektien välille uuden musiikil-
lisen subjektiuden. Sitä voidaan kutsua dialogin kolmanneksi kehittyväksi 
tekijäksi. Dialogin kolmas – kahden välillä oleva merkityksenmuodosta-
misen tila on mielellistä sisältöä muotoileva ääntyvä liike. Se on merkityk-
sinä jaettu bahtinilainen sana, joka alkaa symboloida subjektien ääntä ja 
lausumisen tilaa kehittyessään vuorottelun ja jäljittelyn merkkeinä odot-
tamisen ja arvuuttelun kommunikoivaksi rytmiikaksi. Empiria-aineiston 
musiikilliset dialogit ovat muistiinpanoista ja raportoidusta materiaalista 
koottua dokumentaarista tekstiä. Ne kuvataan tutkimuksessa poeettisina 
narratiiveina, joiden avulla tutkittavan ilmiön, tässä prosodisen merkin 
olemusta voidaan hahmottaa musiikillisen kertomuksen kaltaisena raken-
teena. 

Samuli Hägg (2010, 117–120) kuvaa narratiivista tutkimusotetta väl-
jäksi metodiseksi viitekehykseksi. Kertomuksellisuus ei ole tässä tutkimuk-
sessa tutkimuskohde, mutta eksistentiaalisemioottinen tutkimusote on 
kaksitasoisesti kerronnallisuutta käsittelevää. Tutkimus rakentuu kohteen 
eksistentiaalisemioottisesta analyysista, sekä prosodisen merkityksenmuo-
dostumisen psykoanalyyttisesta tulkinnasta. Tutkimuskohteen tulkkiutu-
minen on tutkijan, merkkiprosessissa avautuvan aineiston ja teoreettisen 
eksistentiaalisemioottisen viitekehyksen välistä pohdiskelevaa vuorovai-
kutusta. Tutkimusmetafora reflektoi toisistaan rajautuvien yhteisökulttuu-
rien välillä kommunikoivaa merkitystenmuodostumista. 

Tutkimuksen metodologinen näkökulma on teorian muodostusta 
johdattelevan empiria-aineiston osalta hermeneuttis-fenomenologinen 
ja siitä edelleen dialogiseen filosofiaan ja musiikkisemiotiikan sovelluk-
seen etenevä. Tutkimusmenetelmää kannatteleva teoreettinen pohdinta 
on saanut vaikutteita taiteiden välisestä Globaalikielten menetelmästä ja 
sen semiologisesta perusteoriasta. (semiologia ks. s.49.) Musiikki on mui-
den taiteiden tavoin metakieltä, joka symboloi sanallista sekä sanatonta. 
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Vaikeasti autistinen ihminen ei kehityksessään aina tule sanoiksi artikuloi-
tuvaan puhekieleen, mutta musiikissa ja muiden taidemuotojen luovana 
ainutkertaisena tekijänä voimme tavata hänet.

Sanattomuus ilmenee ennen symbolista sykkivinä siirtyminä ja hei-
jastuksina semioottisen (Kristeva) vaiheen kehollisessa kielessä. Musiikil-
lisen non-verbaali prosodisena liikkuva mieli merkkiytyy Julia Kristevan 
khoraan, joka tulkkiutuu ruumiilliseen elämysmaailmaan kotiutuvan pro-
sodisen merkin kehdoksi (Kristevan määrittelemänä semioottinen on 
ennen symbolista). Semioottinen lähestymistapa soveltuu musiikillisen 
ilmaisun ja ei-ilmaisevaa subjektia edustavan autismin välisen merkkisuh-
teen tutkimiseen. Tutkimusnäkökulmaa empiriassa määrittelevä herme-
neuttis-fenomenologinen lähestymistapa ja musiikkisemiotiikka avaavat 
autismitutkimukselle uuden humanistisen näkökulman neuro- ja käyt-
täytymistieteellisen tutkimuksen rinnalle. Etsiessäni kulttuurista vertailu-
kohtaa ”ei-kommunikoivan autismin” käsitteelliselle ja kokemukselliselle 
määrittelylle, valitsen taustoittavaksi lähtökohdaksi lasten kliinisen kehi-
tyspsykologian. Asian tai ilmiön ”erityisenä” näkeminen kysyy aina vertai-
lukohteeksi ei-erityistä. Näin autismi-ilmiö on eriytettävissä poikkeavan 
olemassaolon – toisin toimimisen merkiksi normaalin yksilökehityksen 
taustaa vasten. 

Autismikulttuurin idea, autismin määritteleminen kulttuuri-ilmiöksi, 
ohjaa tutkijaa katsomaan erilaisuuden ja kommunikoinnin merkkejä 
uudella tavalla. Autismin merkit ilmenevät autististen ihmisten ilmaisussa, 
mutta ovat usein toisen kulttuurin itseään varten tulkitsemia käsitteelli-
siä ja kokemuksellisia ulkopuolisia merkityksenantoja. Kahden subjektin 
välistä merkkiprosessin yhtymäkohtaa (meeting point) jäsentää musiikil-
linen dialogi. Se kommunikoi murtamalla musiikin keinoin ilmaisukult-
tuurien välisen rajan. Musiikilliseen ilmaisuun muodostuva vuorovaikutus 
luo toistojen ja samanlaisuuden perustalle uusista ilmaisumuodoista ja 
– tavoista muodostuvaa kontekstia, wittgensteinilaista ”kielipelin” ideaa, 
joka kohtaa taiteen kielessä mahdollistuvan rajattomien muotojen maail-
man. (Lehtonen 1996, 50–54.)

Musiikillinen dialogi määrittelee vuorottelevana prosessina (ilmai-
sevana lausumana) autistisen ja ei-autistisen vuorovaikutuksen tera-
peuttiseksi lähtökohdaksi ihmisyyteen perustuvan samanlaisuuden, 
samanarvoisuuden ideaalin, jota kielellinen kommunikointi ei voi autis-
min suhteen yksipuolisuutensa vuoksi yhtenevästi toteuttaa. Autismin 
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näkökulmasta puhuttu kielellinen voi merkitä ylittämätöntä rajaa. Musii-
killinen tuo lähelle uuden potentiaalisen ”kieliyhteisön”, merkityksiltään 
avoimen taiteellisen olemassaolon ja ilmaisun maailman. Vuoroin vaikut-
tavat toistumat ja variaatiot merkitsevät dialogissa tapahtuvaa musiikillista 
liikettä. Siinä syntyvät ensin musiikillisen ilmaisun liikkuvat kehomielen 
merkit ja merkitykset, sensomotoriset kommunikonnin kartat, sekä myö-
hemmin niiden rytmiset siirtymät ja muutoksien uutta luovat kielellisen 
mielen sisällöt. 

Roland Barthesin (1994, 176) mukaan semiologia perustuu aina kah-
den termin, merkitsijän ja merkityn, väliseen suhteeseen. Suhde koskee 
täysin erilaisia objekteja eikä ole siten samanlaisuutta, vaan samanarvoi-
suutta, korrelaatio, joka saattaa termit yhteen. On siis merkitsijä, mer-
kitty ja merkki, joka on kaksi ensimmäistä termiä yhdistävä kokonaisuus. 
Musiikki on merkki, semiologisena käytäntönä (Barthes 1973,47) elävä 
merkitsemisen subjekti. Musiikki liikkuu kommunikoinnin siirtymissä 
merkitsijän asemasta merkkinä olemiseen ja merkityksi tulemiseen. Muut-
tuva eksistenssi korreloi ihmismielen kokemuksellisiin liikkeisiin. Musiikki 
on ilmaisua välittävä, kommunikoivasta lähteestä tai kohteesta merkitystä 
luova, sekä toisaalta taiteellisessa ja biologisessa itseydessään välittömästi 
kokemuksellisesti merkkiytyvä tekijä. Barthes puhuu tekstin ja kielen suh-
teesta. Tämän tutkimuksen kohteena oleva tekstuaalinen merkkisuhde on 
pääasiassa mielen ja musiikin välinen, vaikka sillä on sisäisen puheen osalta 
yhtymäkohtia myös puhutun kielen ja kielellisen ajattelun dialogisiin mie-
lenliikkeisiin. 

4.1 Musiikillinen dialogi 

Dialoginen lähestymistapa liittyy tutkimuksen esimerkkiaineistossa ilmiöi-
den välisen olemassaolon tarkasteluun ja ilmaisevien merkkien tunnistami-
seen. Musiikillinen dialogi saa lähtökohtansa osapuolten vuorovaikutusta 
ohjaavista maailmankuvista. Tutkija-terapeutti yhdistää vuorovaikutusta-
pahtuman tulkinnassa Buberin ja Bahtinin dialogisten lähestymistapojen 
filosofista pohdintaa. Dialogiin osallistuva toinen ihminen lähestyy tässä 
kokemuksellisen kohtaamisen kontekstia autismikulttuuristaan käsin 
primaarihavaintoon perustuvan moniaistisen merkityksenmuodostami-
sen ohjaamana. Bahtinilainen kolmas voidaan määritellä moniäänisyyden 
dialogissa musiikiksi. Se muotoilee kahden välillä vapaasti polveilevan 
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musiikillisen puheen uuden subjektiviteetin (Dasein) so. kolmannen kom-
munikoivan tekijän, jonka taiteellisessa rakentumisessa kaksi muuta, toi-
nen ja toinen ovat dialogisesti osallisina. Vuorotteleva musiikillinen ilmaisu 
muodostaa uutta merkityskokonaisuutta. Se merkitsee jotakin, jollakin 
tavalla  jostakin, olemassaolevaksi tulevaa. Se jokin on ilmenemisessään 
molemmille osapuolille ennen olemisessaan olematonta. Kun välillä oleva 
muuttuu tutuksi tulemisessaan yhteisesti jaetuksi ”sanaksi”, paljastuu mer-
kityksenmuodostumisessa kommunikoivien subjektien dialoginen minuus 
(self). 

Kokemuksellinen esimerkkiaineisto on musiikkiterapeutin ja autisti-
sen lapsen tai nuoren vuoropuhelutilanteisiin tuomien elämismaailmojen 
taustoittamaa (Dasein). Musiikillinen dialogi on välittyvän merkityksen-
muodostumisen tapahtumista. Merkitysten tajunnallinen muodostumi-
nen ja tietoinen muodostaminen tuottavat molemmat samanaikaisesti 
mielen virtaan omia kuviaan siitä, millä tavoin olemme merkityksen 
muodostajina ottamassa paikkaamme kulttuurisen kommunikoinnin 
diskurssissa. Musiikki subjektoituu sisäisenä kokemuksena välittömän 
maailmasuhteen merkiksi. Sen funktio muuttuu eksistentiaaliseksi maa-
ilmassaolemisen tavaksi, joka vastaa autismin ennakoimattomaan ole-
massaoloon kielellisen katkeilevaa kommunikaatiota täydentävillä soivilla 
merkityksillä. (Torvinen 2007, 13 –14.) Kulttuuriset ennakkoasenteet luo-
vat tutkimusasetelmassa odotuksen kahden toisilleen vastakkaisen vuo-
rovaikutustodellisuuden kohtaamisesta. Haastavan autismin sävyttämä 
kokemistodellisuus määrittyy puhumattomuudessaan yleisesti arvioituna 
ei-ilmaisevaksi, kun taas terapeuttinen musiikkilähtöinen tavoitteenaset-
telu on tarkoituksellisesti ilmaisuun ja toiminnalliseen kommunikointiin 
suuntautunutta. 

Dialoginen lähestymistapa ei tyhjentävästi määriteltynä ole pelkkä 
metodi. Se on toimintatapa, kuuntelevan vuoroin vaikuttamisen merkki, 
joka soveltuu sekä terapeuttiseen, tieteelliseen että pedagogiseen käyt-
töön. Musiikillinen dialogi sisältää eri kulttuurikonteksteissa vaihtelevia 
musiikinkäyttötapoja. Käsillä olevan tutkimuksen taustalla vaikuttavat 
työskentelytavat ovat dialogisen lähestymistavan sisältöinä valikoituneita 
musiikkiterapiamenetelmiä ja – tekniikoita, jotka liittyvät toiminnallisesti 
lyhyen tai pitkän aikavälin kuntoutustavoitteisiin. Terapeuttinen kohtaa-
minen sisältää hoidollisissa ja kuntouttavissa lähestymistavoissa yleisesti 
dialogisuuden periaatteen. Dialogi tarkoittaa tasavertaisuutta korostavaa 
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työskentelyperustaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Autismikuntou-
tuksen lähestymistapa on ollut aiemmin eri terapiamuodoissa sekä eri-
tyispedagogiikassa ensisijaisesti oppimisteoreettinen ja metodologisesti 
ohjaavaa (behavioristista) struktuuria noudattava5. Säätämällä struktuurin 
imperatiivia voidaan eri konteksteissa väistää oppimistapahtumaa ohjaava 
perinteinen (myyttinen) auktoriteettiasetelma, jossa metodinen struk-
tuuri peittää (huomaamatta) toisen kuuntelemiseen suuntautuvan dialo-
gin toteutumisen. Autismin määritteleminen ei-kommunikoivaksi väistää 
jo dialogin. Jos Minulle kommunikoi vain oma kieleni, se muodostaa maa-
ilmaani yksisuuntaiset rajat. 

Oma kieli voidaan käsittää kulttuurissa omaksutuksi äidinkieleksi, 
jolla on tietty syntaksi ja semantiikka. Toisaalta ”oma kieli” on määri-
teltävissä laajemmin. Se voi olla esimerkiksi autismissa subjektiivinen 
resurssilähtöinen tapa viestiä ja sitoutua myös primaariajattelun tasolla 
maailmasuhdetta muovaaviin merkityksen muodostuksiin. Musiikki on 
kulttuurisemioottinen äidinkieli, jolla on luonnollisen puhutun kielen 
tavoin valmius kommunikoivaan ilmaisuun. Se sisältää symbolisesti sekä 
subjektiivisen merkityskentän että yhteisöllisen ilmaisukoodin ja -mal-
lin. Autistisen lapsen on kehityksen varhaisvaiheissa helpompi mukautua 
musiikilliseen ja muuhun taideilmaisuun kuin puhumiseen sisältyvän suju-
van ilmaisun odotteeseen.

5. Ks. Lovaas 1977: (applied behavior analysis) ABA-malli; Schopler-Mesibov 1995: 
(structured teaching) TEACCH-menetelmä.
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Musiikki ja autismi 
kulttuurisina ilmiöinä

Musiikki- ja autismi-ilmiöiden prosodiseen vuorovaikutukseen kietoutu-
vat empiiriset merkit ovat tutkimuksen primus motor, sen liikkeelle paneva 
voima. Tieteellinen pohdiskelu autismin peittyvästä kulttuuri-identitee-
tistä sai alkusysäyksen terapiatyössäni useita vuosia sitten autistisen lapsen 
kirjoittamasta oivaltavasta pyynnöstä: 

”Älä kommunikoi autismin kanssa, kommunikoi minun kanssani!” 

Musiikin viestivistä merkeistä olin jo havainnut hänen lukevan minua, 
käyttäytymistäni ja terapeuttisia yrityksiäni lähestyä häntä. Tarjosin 
hänelle omia struktuureitani toiminnan ohjauksen, sekä itsesäätelyn ja 
sosiaalisen kontrollin rakennusaineiksi, mutta hänen omat konstruk-
tionsa näyttivät olevan toisenlaisia, nopeampia ja autistisessa yksilölli-
syydessä hänelle itselleen sosiaalisesti vapaita. (vrt. Broberg et al. 2005, 
16–17.)

5.1 Autismin kulttuurinen kuva 

Lääketieteellinen diagnosoiva tieto esittelee meille toisille etiologial-
taan tuntemattoman autismin. Tämä neurobiologinen oireyhtymä alkaa 
piirtyä kulttuurin sosiaalisissa rakenteissa lasten laaja-alaisista kommu-
nikaatiovaikeuksista kertovaksi kehitysvammaisuuden skeemaksi. Autis-



53 — Luku 5. Musiikki ja autismi kulttuurisina ilmiöinä

mikirjon häiriöt nousevat poikkeavina kehityksen malleina kulttuurisiksi 
haasteiksi, joiden kuntoutukselliset ratkaisut kulkevat mukana lasten sub-
jektiiviseksi rakentuvassa elämäntodellisuudessa. Systeemiteoreettisesti 
organismin, yksilön (lapsen) myöhempi kehitys rakentuu aina jo olemassa 
olevan perustan varaan. Kehitys on jatkuvaa organismin eri järjestelmien 
välistä vuorovaikutusta, jossa seuraavan hetken tapahtumat mahdollistu-
vat tämän hetken muodostamalle perustalle. Ihmisen tiedetään kehittyvän 
ensimmäisen kuuden vuoden aikana nopeammin kuin koskaan sen jälkeen. 
Ensimmäisen kuusivuotisjakson aikana organismin kokonaiskehityksessä 
tapahtuu biologisten ja käyttäytymisjärjestelmien laaja eriytyminen ja 
hierarkkinen integroituminen. Organismin kehityksestä vastaavien järjes-
telmien tiivistahtinen jäsentyminen viittaa siihen, että varhaislapsuuden 
tapahtumilla on pitkällä aikavälillä ihmisen kehitykseen erityinen vaiku-
tus (Emt. 41–44). Autismikirjon ongelmissa liikkuva organismi kulkee 
jäljessä tai irtoaa täysin luonnollisena pidetyn vammattoman kehityksen 
standardista.

Kehitystä ohjaavien neurobiologisten järjestelmien vuorovaikutus ei 
autismissa toimi. Sen vuoksi myöskään eriytymisen ja integroitumisen 
kehitysperustaa luovat tehtävät eivät toteudu, tai toteutuvat toisin äärim-
mäisen hitaassa tahdissa. Autismissa elämismaailman syklit ovat varhais-
vaiheessa ja joskus vielä useiden vuosien ajan tempoltaan ja suhteiltaan 
kaoottisia. Toiminnot eivät ohjaudu, eivätkä rytmity. Ne voivat perustua 
pakonomaiseen toistoon arkirutiineissa ja suuntautua samoin mielenkiin-
non kohteissa esineiden epäolennaisiin yksityiskohtiin. Kehonkaava, eksis-
tentiaalisemioottinen subjektin modus (Moi1), on jäsentymätön. Ilmeet 
ja eleet eivät kontrolloidu, useimmiten niitä ei havaittavaksi jatkumoksi 
saakka ole. Autismilta puuttuu kehittyvä kontrollin sijainti (engl. locus 
of control). Ei-autismissa kontrollin sijaintiin liittyvä persoonallisuuden 
piirre on minän vahvuus (Moi2). Minän vahvuudessa on kysymys sisäisten 
kokemusten suhteissa rakentuvasta identiteetistä. Se merkitsee minuuden 
samana pysymistä ja samaksi kokemista minän jatkuvana olemassaolona 
Vammattomaan yksilökehitykseen kuuluu sisäistymisen siirtymä. Se tar-
koittaa sitä että lapsi alkaa vähitellen olla minän muodostuksessaan yhä 
enemmän sisältä kuin ulkoapäin ohjautuva (Emt.87). Vaikeassa autismissa 
ongelmana on usein haastava toiminnan ohjauksen puutos. Siinä korostu-
vat molemmat, sekä sisäinen omantoiminnan ohjauksen puuttuminen että 
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ulkoiseen ohjaukseen alireagoiva omaksumattomuus, sosiaalisten mallien 
ei-havaitseva ohittuminen.

Autismissa ilmenevät kehitysviiveet ja laaja-alaiset poikkeamat ovat 
kehityshäiriön neurobiologisia merkkejä. Autismille on luonteenomaista 
sulkeutuneisuus, jossa yhteyttä ympäröivään maailmaan ei helposti 
synny, eivätkä liittymisen hennot kiinnittymiset yleensä vakiinnu. Tässä 
tutkimuksessa autismi määritellään kulttuuri-ilmiönä, jolle oletetaan 
eksistentiaalisen tilan merkkinä myös mielen sisäisyyttä ilmaiseva mer-
kitystodellisuus. Merkitystodellisuuden olemassaolo, merkityssisältöjen 
rakentumisen prosessi edellyttävät tutkimuksen tiedonantajiksi subjektin 
äänen, kokevan ihmisen. Tutkimuksessa pyritään kuuntelemaan subjektin 
toiminnallista ääntä, puhumatonta lasta, jolla on autistisen mielen konst-
ruoima toisin toteutuva elämismaailma. Tutkimuksen pohdiskelevassa 
tekstissä kuuluvat lasten ja nuorten autismikulttuuriset äänet. Ne tuovat 
maailman ”toisin ymmärtämisen” kuulokuvina näkyviin ilmaisultaan eri-
ävien kulttuurien vuorovaikutusta sääteleviä merkkejä. Lasten autismi-
kulttuuriset äänet ovat vaihtoehtoisten kommunikointimahdollisuuksien 
kautta syntynyttä vuorovaikutusta, joka sisältää ilmaisevan itsen etenevää 
kommunikointia musiikillisten (ja muiden) taidemuotojen sisältöinä. 

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa ymmärtämisen kohteena on ihmi-
sen itsensä luoma merkitystodellisuus tai ”mielen konstruoima maailma” 
(Oesch 1996). Ihmistutkimus tutkii aina ilmiöitä, sitä millä tavoin ”maa-
ilma on ihmiselle merkityksinä” (Varto 1992, 85; 2005, 133). Musiikin maa-
ilma on ihmiselle semioottisina merkityksinä eri tavoin kuin kulttuurissa 
koodattu kielellisen maailma. ”Mielen konstruoima maailma” rakentuu 
ja välittyy aina merkityssisältöinä (Oesch, 1996). Tutkimuksen ensim-
mäisissä tematisoinneissa kysyttiin, millä tavoin autistinen mieli konst-
ruoi maailmaa itselleen merkitykselliseksi. Miten musiikillisen maailma 
tavoittaa autismin luodakseen siihen kommunikoivan suhteen? Miten 
ymmärtämisen merkityssisällöt jäsentyvät ”toisin ajattelevassa” autistisessa 
ihmismielessä? Kysymykset kiinnittyvät tutkimuskohteeseen muodosta-
malla sitä merkitysten maailmaa, jossa tutkija ja autistinen lapsi katsovat 
toisiaan prosodisen kommunikoinnin rajalla. 

Musiikillisen ja kielellisen intersubjektiivisuus tuo tutkimuksen aineis-
toksi subjektin prosodisen äänen, puhuntaa ja musiikkia käyttävän ihmi-
sen. Subjektin ääni on välttämätön kulttuuria luovien merkkien tuottaja, 
mutta ennen kaikkea sen eksistentiaalinen funktio on ihmisen yksilöllisen 
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ja yhteisöllisen elämismaailman ja identiteetin kehittymisessä. Musiikilli-
sessa dialogissa subjektin äänen tunnistaminen ja toisen osapuolen kuun-
teleminen virittyvät sekä tutkijan ei-autismikulttuurisesta arvomaailmasta 
että autismikulttuuria manifestoivasta määrittelemättömien arvojen maa-
ilmasta.

5.2 Musiikki 

Musiikki on historiallisesti vuosisatainen tutkimuskohde ja kulttuurinen 
käsite, mutta samalla se on ihmisten arjessa spontaanisti kommunikoiva 
sosiaalinen ilmiö. Ihmiset käyttävät musiikkia samoin kuin äidinkieltään. 
He tuntevat sen hyvin, puhuvat ja ymmärtävät sitä. He käyttävät musiikkia 
taitavasti juuri siltä osin mikä on siinä henkilökohtaisesti heidän ominta 
aluettaan. Musiikki on liikkunut ja liikkuu muuttuvina merkkeinä ja mer-
kityksinä kansojen ja yhteisöjen historiallisessa arjessa. ”Musiikkikult-
tuurisissa määritelmissä musiikkia ei kuitenkaan määritellä kieleksi, vaan 
syntaktiseksi järjestelmäksi, joka koostuu eri elementeistä ja niiden väli-
sistä säännöistä vailla kielen semanttista arvoa.” (Stefani 1998, 5; Martinelli 
2002, 10–11.)

Viime vuosikymmeninä musiikin tutkimus on suuntautunut teo-
reettisen ja teosanalyyttisen tutkimuksen lisäksi yhä enemmän musiik-
kia käyttävän ihmisen ja muuttuvien musiikkikulttuurien sekä musiikin 
ajankohtaisen käytön tutkimiseen. Etnomusikologia on tieteenala, joka 
tutkii musiikkia osana yhteiskuntaa, eri yhteisöjä ja niiden muodostamia 
kulttuureja. Etnomusikologinen tutkimus on lisännyt maailmanlaajuista 
ymmärtämistä eri kulttuurien musiikkikäytänteistä ja musiikin yhteisöl-
lisistä merkityksistä. Musiikin semiotiikka syventää tutkimusparadigmas-
saan musiikillisten merkitysten sekä merkkejä välittävien merkkiprosessien 
(semiosis) humanistista tutkimusta. Tämä tarkoittaa soivien merkkien 
symbolista tulkintaa, merkkien välisiä muuttuvia suhteita teosrakenteissa 
sekä musiikilliseen ilmaisuun liittyvissä prosesseissa. Tutkijat ovat musiik-
kia määritellessään olleet Martinellin mukaan samaa mieltä vain kahdesta 
asiasta. Musiikki on yhteisöllistä ja saa kulttuurisen identiteettinsä ”ihmi-
sen organisoimista äänistä” (Blacking 1973). Martinelli (2002, 148 –149) 
pitää Encyclopaedia Britannican yleistä musiikin määritelmää ”autoritaari-
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sena”, koska siinä korostuvat ainoastaan musiikin äänellisyys sekä ihmisen 
musiikkia järjestelevä luova kädenjälki. 6 

Pelkkä ääni ei välttämättä kuulu ”musiikin” kategoriaan, koska se ver-
tautuu vain musiikin fyysisiin ominaisuuksiin. Kokeellinen musiikki haas-
taa Martinellin (2002, 147) mukaan länsimaisen kapea-alaisen musiikin 
määrittelyn myös ei-äänellisyyden kautta. Avantgarde-säveltäjä, John 
Cagen teoksessa 4’33 (1951) aikaa ja hiljaisuutta ”äänilähteenä” käyttävä 
viitteellinen notaatio, sekä esityksen sattumanvaraisuus edustavat uutta 
ajattelutapaa ilmaisumahdollisuuksien ja ”sävellysmateriaalien” keksin-
nässä. Teoksen esittäminen luo kokemuksellisen tilan, jonka ”musiikil-
linen” prosessi muodostuu ympäristön tuottamista äänistä. Jos musiikin 
määrittely rajautuu perinteisesti (soivan) äänellisen ilmaisun olemassa-
oloon, Cagen kokeileva teos ei ole musiikkia (Emt.) Jean-Jacques Nattiez’n 
mukaan musiikkia on kuitenkin todellisuudessa kaikki se mitä kulttuurissa 
pidetään musiikkina: “what is music, in reality, is every phenomenon which 
a cultural group agrees to regard as such” (Nattiez 1977: 97; Martinelli 2002, 
147–148). 

Musiikki on musiikillisiksi parametreiksi jäsenneltyä kulttuurista ilmai-
sua. Toisaalta musiikki on kulttuurin käyttötaiteena paljon muutakin kuin 
soivien sävelsuhteiden rakenteista mitattavia ominaisuuksia. Puhuessani 
itse musiikin taiteellisesta ilmaisusta ja kokemuksellisesta äänimaailmasta, 
määrittelen musiikkia tutkijan subjektiivisista tulokulmista, sekä käsillä 
olevan tutkimusaiheen musiikkiterapeuttista taustaa määrittelevästä viite-
kehyksestä. Käyttämäni käsite musiikillinen viittaa tutkimuksessa musiik-
kiin laaja-alaisesti ilmiönä sekä kommunikoivana ilmaisuna. Se kattaa 
musiikinmäärittelyn vaikeasti autististen lasten ja nuorten kommunikaa-
tio- ja vuorovaikutustavoitteisiin painottuvassa musiikkiterapiassa. Soitta-
misen, laulamisen, leikin, musiikinkuuntelun ja kliinisen improvisoinnin, 
kuva- ja draamasäveltämisen lisäksi musiikillinen sisältää ilmeiden, eleiden, 

6. Consider the definition provided by the Encyclopaedia Britannica: “Music: art con-
cerned with combining vocal or instrument sounds for beauty of form or emotional 
expression, usually according to cultural standards of rhythm, melody, and in most 
Western music, harmony. Both the simple folk song and the complex electronic com-
position belong to the same activity, music. Both are humanly engineered; both are 
conceptual and auditory, and these factors have been present in music of all styles and 
in all periods of history, Eastern and Western.” (Martinelli, 2002, 147).
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liikkeiden ja käyttäytymisen tulkintaa musiikillista intentionaalisuutta 
merkitseviksi kommunikoinnin viitteiksi. 

Käsillä olevan tutkimuksen musiikkiterapeuttiset musiikillisen mer-
kit soveltuvat hyvin nykykulttuurisen musiikintutkimukseen alaan, jossa 
musiikki mieltyy ”yhtenä kaikkialle levittäytyvän äänellisen kulttuurin 
osa-alueena” (Tiekso 2013, 31; myös Cox & Warner 2004, xiii; Smith 2004 
ix–xxii). Äänet muodostavat äänellisinä merkityksinä oman kulttuurinsa, 
joka luo musiikkitieteelle uusia kehityshaasteita äänellisen kulttuurin tut-
kimusalana (Välimäki 2006, 7; 2008b). Äänellisen kulttuurin tutkimuk-
sessa ei ole enää tarkoituksenmukaista erotella ääntä ja musiikkia toisistaan. 
Perinteisen musiikkikäsityksen rinnalla aletaan vähitellen tutkia kaikkea 
äänellistä merkityksenantoa (Emt. 2008b, 53). Musiikillisen kokeellisuu-
den idea murtaa Tiekson (2013) avantgardea käsittelevässä tutkimuksessa 
musiikin määrittelyn rajoja. Kokeellisuuden ideasta käsin ei voida esittää 
enää mitään lopullista musiikin määritelmää (Emt.31). Musiikkiterapiassa 
toteutuvan musiikillisen dialogin lähtökohta ja improvisaatiosta kehkey-
tyvä toiminnallinen sisältö ovat lähellä avantgardistista kokeilevuuden 
ideaa. Sen mukaan mikä tahansa kommunikoiva äänellinen toiminta – 
myös äänetön – voidaan tulkita musiikiksi. Sen merkit ja merkityksen-
muodostus ovat musiikillisesti tutkittavissa ja tulkittavissa, samoin siihen 
on terapiatilanteessa äänellisin ja äänettömin keinoin mahdollisuus vastata 
vuorovaikutteisesti. 

Merkityksenmuodostuksesta versoo esteettinen tila, jossa musiikilliset, 
äänelliset elementit ovat ensisijaisia keskustelijoita, kertojia, kysyjiä ja vas-
taajia. Esteettisen tilan synty viittaa tässä kaikkeen kulttuurin tuottamaan 
musiikkiin. Toisaalta esteettisen voi määritellä kielen ulkopuolisen elämyk-
sen paikaksi ja puhua taiteellisesta tilasta, mielen siirtymästä kielen ulko-
puolelle musiikin kokemiseen ja kokemuksiin. Taiteellisella täyttyvä tilan 
käsite (esteettinen) ei rajaa merkitystä pelkkään taidemusiikkiin. Koros-
tetumpi määre on luomiseen ja miellyttävään so. mielellään olemiseen ja 
tekemiseen liittyvä aspekti. Luovuus ja mielellään oleminen sisältävät viih-
tymisen elementin ja yhdistyvät kokemiseen ja kokemuksiin. Kielen suhde 
kokemukseen on tapahtuneen ulkopuolelta selittävä, sanoihin sitoutu-
nut. Kieli sinänsä ei tavoita kokemusta välittömästi kehollisen elämyksen 
tavoin, joka puolestaan on sanattomaan olemiseen ja tekemiseen sitoutu-
nut. Poikkeuksena on ehkä kielellisen liittyminen musiikkiin laulettuna 
tekstinä, mutta siinäkin kieli on musiikille alisteinen, rinnakkainen tai 
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määritellysti ekstra-musiikillinen entiteetti. Se ikään kuin kadottaa kielel-
lisyytensä syttyessään musiikilliseen sanan ja sävelen välisessä toteutumi-
sessa. Prosodisten merkkien ilmenemät voivat olla kieleen kantautuneita 
viitteitä tunnekokemusten pukeutumisesta sanojen välittämään ymmär-
rykseen. Voimme kysyä, ovatko autistiset ihmiset puhumattomuudessaan 
lähempänä musiikkia kuin kieltä? Puhutun kielen ulkopuolinen non-ver-
baali tila on heille selvästi vaivattomampi ilmaisemisen paikka kuin kom-
munikoinnin vuorottelua edellyttävä intentoiva puhuminen. 

5.3 Musiikin eksistenssi 

Musiikin määrittelyyn vaikuttaa äänen alkuperä. Luonnonääniä ei luoki-
tella varsinaisesti musiikiksi, vaikka lintujen laulussa esiintyvät asteikko- ja 
sävelkulut ovat verrattavissa akustisen äänen yläsävelsarjaan ja sen kautta 
musiikissa käytettäviin intervalleihin ja diatoniseen sävelasteikkoon (Suo-
niemi 2008, 16–17). Musiikin lähtökohtana voi olla luonnosta löytyvä 
”taidokas rakenne” tai musiikillisen idean alkuun saattava prosessi, (Sera-
fine 1988, 18; Suoniemi 2008, 16). Luontoäänen musiikillisuus edellyttää 
joka tapauksessa tulkintaa tai ihmiskäden kosketusta. Ihmisen osuus voi 
musiikissa olla joko pelkkää auditiivista havaintoa, kuullun äänisarjan taju-
amista (semioottista merkitsemistä), tai kuullun havainnon edelleen työs-
tämistä johonkin toiseen musiikkikulttuuriseen muotoon. 

Musiikki on määriteltävissä eri tavoin, mutta näkökulmasta riippumatta 
sen olemus on kulttuuri-ilmiönä ainutlaatuinen. Musiikilla ei ole synonyy-
mia, samanmerkkisyyttä minkään toisen ilmiön tai ihmiselle merkitsevän 
objektin kanssa (Martinelli 2002, 149). Musiikkia kuvataan äänellisenä 
jatkumona, jonka primaarisiin parametreihin kuuluvat Leonard Meyerin 
mukaan melodia, rytmi ja harmonia. Meyer jaottelee tonaalisen musiikin 
sekundaarisiksi osatekijöiksi musiikin dynamiikan, tempon, sointivärin 
ja tekstuurin. Musiikillisten muuttujien rakenteita luova vaikutus ilme-
nee osatekijöiden liikevaikutelmaa ja musiikillista muotoa vakiinnuttavan 
stabiliteetin merkityksissä. (Ahonen 2004, 80; Meyer 1989, 14). Musiikki 
on ajalliseen sitoutuvaa liikettä. Sen tärkein määrittelijä kokeilevuuden ja 
historiallisen pysyvyyden tasapainoilussa on kulttuurisia muutoksia muo-
vaileva aika. Musiikki jäsentää aikaa hahmottaessaan musiikillisten koke-
musten muotoja. Se on symbolista aikataidetta, jonka kautta tai avulla 
ilmaisemme kokemus- ja ajatusmaailmassamme liikkuvia emootioita. 
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Eri organismien ja ympäristöjen välisiä merkkisuhteita tutkiva biose-
miotiikka, musiikin sisäisiä merkkejä tutkiva eksistentiaalisemiotiikka, 
lukuisat ajalle ominaiset musiikin genret, tai nykyiset musiikkiteknolo-
gian, neurotieteen, musiikkilääketieteen ja -terapian paradigmat laajen-
tavat musiikin määrittelyä omista lähtökohdistaan. Vaikka Martinellin 
kritisoimaa yleistä musiikin määritelmää ei enää monitieteisessä ja tietei-
denvälisessä musiikintutkimuksessa pidetä riittävänä, se puolustaa paik-
kaansa musiikille annetun taiteellis-esteettisen itsearvon historiallisena 
merkkinä. Käsillä olevassa tutkimuksessa musiikki on semioottinen kieli, 
soiva ja äänellinen ilmaisumuoto, jonka kommunikointimahdollisuudet 
ovat esteettisiä, emotionaalisia, kokemuksellisia ja hoitavia. Musiikin kult-
tuurinen ja terapeuttinen kielitaito on kokemus-, kuntoutus- ja taitotiedon 
välittäjänä niin laaja, ettei musiikkia ole syytä arvottaa hierarkkisin ylä- ja 
alakäsittein. Tässä tutkimuksessa musiikin ja musiikillisen käsite tarkoitta-
vat musiikkia yleisesti sen kaikissa ilmenemismuodoissa ja -konteksteissa. 

5.4 Kulttuuri

Kulttuuri on kommunikointia. Se syntyy ja elää vuorovaikutuksesta. 
Musiikki on ihmisten ilmaisussa toteutuvaa luovaa arkea ja juhlaa, sosiaa-
lista vuorovaikutusta. Ollessaan ilmaisua, kulttuuri samoin kuin musiikki 
on aikaan sitoutunutta. Kulttuurin ajallinen viestintä syntyy ihmisten 
välille rakentuvista kielellisistä ja taiteellisista merkityksistä. Nämä merki-
tykset ovat hitaasti muuttuvia. Italialaisen musiikintutkijan, Gino Stefanin 
musiikillisen kompetenssin teoria sisältää kulttuurisen mallin musiikil-
listen merkitysten tuottamisesta. Stefanin mallissa yhteisön musiikilli-
nen kompetenssi merkitsee taitoa tehdä, ymmärtää ja välittää musiikkia. 
Musiikkia tuottavaa kulttuurista merkkiytymistä kuvataan (semiologisesti) 
koodijoukkona, johon perustuvat merkityksentuottamisvaihtoehtojen, 
sekä musiikin merkityskäytänteiden säännöt ja rakenteet. Musiikillinen 
kompetenssi merkitsee yhteisöllistä sekä yksilöllistä kykyä tunnistaa ja 
muodostaa musiikillisia rakenteita. Tunnistaminen on valmiutta havaita 
musiikissa ilmeneviä vastaavuuksia, muutoksia ja eroja. Merkitysten tuot-
taminen on jatkuvaa koko yhteisössä tapahtuvaa toimintaa myös musiikin 
kuuntelemisessa, ei ainoastaan esittämisen ja säveltämisen prosesseissa. 
Musiikillisen kompetenssin malli sisältää ihmisen ja musiikin välisen suh-
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teen sekä erityisesti soivan musiikin ja ympäröivän kulttuurin välisten suh-
teiden mallit. (Stefani 1985, 9–11; Lehtonen 1996, 55–59). 

Kulttuurin sekä musiikin kommunikaatiossa on kysymys symbolis-
ten muotojen ja merkitysten vuorovaikutuksesta. Molempien olemassa-
oloa kannattelevat rakenteelliset symbolien ja toiminnan muodostelmat. 
Ne ovat vuorovaikutuksellisten prosessien ja symbolien taustavoimia. 
Musiikki on semioottisesti kulttuurin metakieli, jolla on puhutun kielen 
tavoin merkityksiä luova, säilyttävä ja uudistava tehtävä. Myös musiikin 
taiteellinen identiteetti ja kulttuurinen asema ovat kytkeytyneet musiikki-
ilmiön taustalla kommunikoiviin vuorovaikutusprosesseihin. Musiikin 
merkitys tulee määritellyksi aina uudelleen kulttuuristen arvo- ja asen-
nemuutosten seurauksena. Musiikki on kulttuurina ja kulttuurissa osa 
ihmisten elämää ja ilmaisullista kokemustodellisuutta. Musiikilliseen 
kompetenssiin ja merkitysten tuottamiseen liittyy myös se, että voimme 
liittää musiikiksi jäsentyneeseen äänimaailmaan sekä vuorovaikutukselli-
sia että sisäisiin kokemuksiimme liittyviä symbolisia merkityksiä. (Uimo-
nen 2005, 30–31; Fornäs 1998, 171–172). Musiikin vuorovaikuttavuus ja 
symbolinen merkityksenmuodostus avaavat oven yhteisön sekä yksilön 
musiikkikokemuksille ja -ilmaisulle. Musiikin merkit ovat syvästi ihmisen 
olemassaoloon ja kulttuuriseen itseen piirtyneitä. Musiikin merkeillä on 
sekä biosemioottista että emotionaalista syvyyttä, taiteellista voimaa liiku-
tella ja muuttaa niitä ”maailmamme rajoja”, joihin kulttuurin kieli meidät 
sanoissaan vangitsee. 

5.5 Autismin merkki 
5.5.1 Kulttuuri-ilmiö

Autismia7 ei ole aikaisemmin tutkittu kulttuuri-ilmiönä. Humanistinen 
lähestymistapa autismin semioottiseen tarkasteluun on harvinaisuudes-

7. Autismi on neurobiologinen tahdosta riippumaton keskushermoston kehityshäiriö. 
Autismissa aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja poikkeaa tavallisesta. 
(Kehitysvamma-alan verkkopalvelu, Verneri.net).

Autismi kuuluu lapsuuden laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, joille on ominaista jo lap-
suudessa ilmenevät vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet lapsen sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa ja viestintäkyvyssä. Autismi on pysyvä ominaisuus, jonka syyt ovat 
suurelta osin tuntemattomia ja eri lapsilla luultavasti myös erilaisia… Autismi ilmenee 
jo ennen kolmen vuoden ikää. Yleensä vanhemmat ovat huomanneet ongelmia lapsen 
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taan huolimatta mahdollinen. Tutkimuksen kohteena on prosodinen 
merkki, jonka eksistentiaalisemioottinen tutkimus ja tulkinta nousevat 
autismi-ilmiön kulttuurista ja vammaisuuteen liittyvän kommunikointi-
vaikeuden olemassaolosta. Humanistinen lähestymistapa tuo tutkimuksen 
semioottiseen kontekstiin ihmisarvokysymyksen. Musiikillista prosodiaa 
tutkivan merkkitutkimuksen juuret ovat autistisessa ilmaisussa ja ilmai-
semattomuudessa. Ihmisarvon, ihmisen hyvinvoinnin ja -vammaisuuden 
herättämät mietteet kiertyvät kulttuurien kommunikointiin, asenteisiin ja 
arvoihin. Usein ilmiöt pääsevät tutkimuksen kohteeksi vasta silloin, kun 
ne koetaan merkityksellisiksi. Sen vuoksi tutkija ei kohtaa pelkkää ilmiötä, 
vaan pyrkii määrittelemään tutkittavan ilmiön semiologisesti sellaiseksi, 
jolle on osoitettavissa arvo (Barthes 1994, 175). Tutkimus luo katseensa 
myytteihin, jotka Claude Levi-Straussin mukaan ”elävät ja ajattelevat 
meissä meidän tietämättämme”. Ihmishyvinvoinnin merkityksiin liittyvä 
semioottinen merkkien tunnistaminen seuraa siis tutkimuksen etenemistä 
ja virittäytyy kysyväksi ääneksi työn prosodista merkkiä tutkiviin tavoit-
teisiin. 

Autismin etäännyttäminen kommunikoinnin käsitteelliseksi subjek-
tiksi, (konkreettinen kulttuurissa vaikuttava ilmiö) vapauttaa tutkijan 
suuntautumaan tutkimuksen fokusoimaan asiaan, autismin ja musiikin 
välisiin ilmaiseviin merkkeihin. Autismista ihmisessä, samoin kuin ihmi-
sestä autismissa on tehty tutkimusta. Lääketiede on autismitutkimuksessa 
keskittynyt diagnostiikan alueella myös itse autismiin, mutta on yleistä, 
että vauriona ilmenevä ihmiseen liittyvä asettaa arvottamisen kohteeksi 
herkästi myös asianosaisen ihmisen. Ihminen on aina olemassa ilmenevästä 
itsestään käsin. Asianosaisuus autismiin edellyttää ihmisen autistiseksi 
diagnosointia. Vammaisuuden ”riesan” tultua määritellyksi ja nimetyksi, 
ihmisenä olemisen kysymys ja kehittyvä persoona jäävät usein taka-alalle. 
Lapsi esitti edellä oivalluksessaan tutkimuskysymyksen (s. 52). Hän tarkas-
teli kysymystä, johon olin itse hänen avullaan vasta tulossa. Mitä tarkoittaa 
autismi-ilmiön kanssa kommunikointi verrattuna kommunikointiin ihmi-
sen kanssa, jolla on rasitteenaan autismi? 

kehityksessä jo vauvaiästä alkaen, joskus lapsen aivan varhaiskehityksessä ei ole huo-
mattu ongelmia. (Lääkärikirja Duodecim: Autismi, 2013).
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5.5.2 Vammaisuus

Vammaisuuteen suhtautuminen rakentuu länsimaisessa kulttuurissa usein 
lääketieteelliseen lineaarisen paradigman lähestymistapaan (Andrews 
1996; suomenkielinen yhteenveto Klippi 1996a). Lineaarisessa paradig-
massa vammaisuuden aiheuttamat ongelmat alkavat ohjatusti mieltyä ja 
näyttäytyä vammaisen ihmisen ominaisuuksina ja puutteina. Lineaarinen 
paradigma korostaa vamman tai oireen häiriökeskeisyyttä. Ajattelutavan 
taustalla vaikuttavat lääketieteen vakiintuneet hoitokäytännöt sekä oire- ja 
ongelmakeskeinen tutkimusperinne (Sellman 2008, 12; Tykkyläinen 2006, 
15). Vammaisen ihmisen hoidossa ja kuntoutuksessa vajavuuskeskeisyys on 
jatkuvasti läsnä. Tavoitteellinen ideaali terveydestä ja hyvinvoinnista jää 
vammaisuuden kohdalla useimmiten saavuttamatta. Kun vammaisuuden 
tarkastelunäkökulma vaihdetaan lääketieteellisestä oppimisteoreettiseksi, 
(Sellman 2008,13; Virsu 1991; Virsu & Haapasalo 2001) vammaisuuden 
määrittely ja ymmärtäminen muuttuvat toiminnan tavoitteiksi, jotka 
suuntautuvat oppimiseen. Oppiminen vähentää häiriökeskeisyysajatte-
lun ensisijaisuutta, mutta ei poista sitä. Oppiminen avaa vammaisuudelle 
mahdollisuuksia päästä kokemuksellisesti lähemmäksi vammattomuuden 
määrittelemää maailmaa. Autismikirjoon kuuluvilla lapsilla on autismista 
johtuen heikentynyt kyky olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 
He ovat äärimmäisen herkkiä rutiinien muutoksille. Heillä on poikkeavia 
aistitoimintoja (Wing 1997), toiminnanohjauksen ongelmia, kehitysvam-
maisuutta sekä monia liitännäisvaikeuksia, jotka koettelevat henkilökoh-
taista oppimisresurssia ja asettavat oppimiselle sekä opetukselle vaativia 
haasteita. (Broberg et al. 2005, 323–327.) 

5.5.3 Häiriökeskeisyys

Autismi on piirteiltään laaja-alainen tahdosta riippumaton kehityshäiriö, 
jonka moni-ilmeisyys rajoittaa lasten osallistumista oppimisen avaamiin 
maailmaan sopeutumisen mahdollisuuksiin. Autismissa kulttuurin lei-
maama ”häiriökeskeisyys” on sananmukaisesti keskeistä. Laadullisia puut-
teita on vammattomuuden ihanteeseen suhteutettuna monia. Autismi on 
ihmisessä sekä kulttuurissa kehityksen neurobiologinen virhe. Se on tah-
dosta riippumaton hermoston kehityshäiriö, autonomisesti toimiva tila tai 
olosuhde, jolla on oma ilmenemisen logiikka mistään välittämättä. Syntyvä 
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lapsi ei ole itse kytkenyt kiintymysjärjestelmän kehittymistä omin päin 
pois päältä katkaistakseen normaalin biopsykososiaalisen kehityksen ja 
irtautuakseen (detachment) sosiaalista etäisyyttä kumuloivaan autistiseen 
kehitykseen. ( Broberg et al. 2005,125.) Neurobiologinen kytkentä on vioit-
tunut kehityksen taustarakenteissa jo aikaisemmin. Autismikirjon häiriö ja 
sen aiheuttamat vaikeudet toteutuvat lapsen ja hitaasti kehittyvän nuoren 
elämässä heidän tahtomattaan. Pienet lapset oppivat tavallisesti lyhyessä 
ajassa paljon uusia asioita. Oppiminen on vaivatonta tarttumista omaksu-
misen kohteisiin. Lapsi oppii koko leikki-iän uusia sanoja, joita hän alkaa 
yhdistellä kyvykkäästi yhä mutkikkaammiksi virkkeiksi. ”Omaksumalla 
symboleihin perustuvan kielen lapsi saa erinomaisen pohjan ajattelulle ja 
sitä kautta kyvylle ymmärtää itseään, historiaansa ja toisten käyttäytymistä” 
(Vygotsky 1986). Vygotskia mukaillen sanotaan, että ”ennen kaikkea juuri 
kieli määrittelee meidät ihmisiksi”. Perustelut Vygotskin kehityspsykologi-
selle teesille löytyvät hänen kielen omaksumista ja oppimista käsittelevästä 
sosiokulttuurisesta teoriastaan. Etenevä kielenkehitys edellyttää lapsuus-
iässä vuorovaikutusta toisten ihmisten, lähinnä omien vanhempien kanssa 
(Emt. 54). 

5.5.4 Osallisuus

Kulttuurit muodostuvat yhteisen kielen ja kielestä kehittyvän sosiaalisen 
kollektiivisen mielen ympärille. Autismikulttuurin niukka vuorovaiku-
tus ja ei-kommunikointi ovat sosiaalisuutta väistäviä negaatioita. Autis-
missa ei toisten silmin ole yksilön kehitykselle välttämätöntä osallisuuden 
tarvitsevuutta. Puutteellisen kielenkehityksen fakta ei horjuta tutkijan 
autismikulttuurista määrittelyä. Vammaisuuden ja kehitysviiveiden astei-
kolla autismikirjon häiriöt ovat ihmisiä luokitteleva ja luokittelun kautta 
kokoava tosiasia. Kielellisen ilmaisun merkityksenmuodostumista voidaan 
kulttuurisemiotiikassa ( Juri Lotman) tarkastella tekstinä tai myös prag-
maattisena kontekstisidonnaisena käyttäytymisen muotona. (Malinowski, 
1923, 307.) Musiikillisen ilmaisun semioottinen signifikaatio, vertaaminen 
kielellisen tekstiin tai käyttäytymiseen redusoi kollektiivisen puhutun kie-
len tarpeen, jolloin autismikulttuurin kollektiivinen mieli voi symbolisesti 
muodostua myös musiikillisen metakielen tai ei-kielellisen mielen struk-
tuurille. 
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Kognitiivisen kehityspsykologian ja erityispedagogiikan sosiokulttuu-
riset teoriat nostavat esiin ympäröivän kulttuurin ja yhteiskuntailmapiirin 
merkityksen lapsen kehityksessä. (Broberg et al. 2005,93; ks. myös Säljö 
2000). Lapsen kehitys on kulttuuriasenteiden ja -arvojen mukaan inhimil-
listä tapahtumista. Vammaisen lapsen kehitys saattaa rajoittua asenteiden 
ja arvojen metakategoriaan. Hänen kehityksensä voi jäädä sosiokulttuu-
risten teorioiden ulkopuolelle ja yhteiskuntailmapiirin rajoille, koska se 
ohjautuu kulttuurin sisäistä yhdenmukaisuutta koettelevista kysymyksistä 
käsin. Inhimillisen kehityksen yleispätevyys ja kulttuurista riippumatto-
muus on tutkijoiden mukaan nykyään kyseenalaistunut (Emt.). Autistinen 
aikuistunut nuori kysyy, onko se kyseenalaistunut myös vammaisten lasten 
sosiokulttuurissa? Tai onko ylipäätään olemassa mitään vammaisten lasten 
sosiokulttuuria? 

5.5.5 Ei-kulttuurisuus

Autismin merkki on lineaarisen paradigman sovelluksena semiotiikan ter-
mein ei-kulttuurinen. Sen luonteeseen kuuluu häiriökeskeisyys, kulttuurin 
ulkopuolelle viettävä vierassieluisuus. Vammaisuus saa ei-arvon tuodessaan 
kulttuurin hyvinvointiin eksistentiaalisen särön. Eksistentiaalinen särö 
vaatii toisilta lohkeilevan kulttuurin jatkuvaa uudelleen arviointia. Särön 
viiltämä eksistentiaalinen jälki ”jättää huomioimatta kulttuurin biologi-
sesti määrittelemän eron sairaan, vammaisen ja terveen välillä”. Eksistenti-
aalifilosofiassa tätä eroa ei kumota, mutta se voidaan alistaa sulkeistamisen 
menetelmin Husserlin Epochelle. Eksistentiaalis-fenomenologinen ihmis-
käsitys myötäilee hermeneuttis-fenomenologista pyrkimystä havainnoida 
ilmiötä ja ymmärtää havainnoista syntyneiden tulkintojen kautta ilmiöstä 
jotakin puhtaasti olennaista uutta ja ennen näkymätöntä. Tämän vuoksi en 
määrittele prosodisen merkin tutkimustaustaan piirtyvää autismia poikke-
uksena normista vaan itsenäisenä kulttuurina ja subjektien elämistodelli-
suuteen kuuluvana entiteettinä. Tässä tutkimuksessa autismikulttuuri on 
käsitteellinen metafora, joka viittaa vaikeasti autistisen ihmisen, yleiste-
tyn toisen eksistentiaaliseen elämismaailmaan. Autismikulttuuri kansain-
välisenä autismikirjon ihmisiä kokoavana kulttuurisena yhteisönä ei liity 
tutkimuksessa esitettyyn autismikulttuurin-käsitteeseen. Katson prosodi-
sen merkin ilmenemistä kulttuurien välisessä eksistentiaalisessa horison-
tissa, määrittelen sen jaettavuutta ihmisen maailmassaolemisen merkkinä. 
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Eksistentiaalinen maailmassa oleminen on perustavaa ja yhteistä kaikille 
ihmisille. Sen vuoksi yksilöä ei voi koskaan kohdata tai kohdella irrallaan 
hänen maailmassaolemisestaan (Appignanesi 2008, 105).

5.5.6 Kommunikoiva terapia

Autististen lasten musiikkiterapiaprosesseissa on usein havaittavissa ilmai-
suun ryhtymisen vaikeutta myös musiikillisten toimintojen aloittamisessa. 
Suhteen luominen soittimeen on ikään kuin sosiaalisen suhteen rakenta-
mista toiseen ihmiseen. Pieni askel kohti ennakoimatonta toista, esinettä 
tai ihmistä aiheuttaa alkuvaiheessa lukemattomia perääntymisiä ja keskey-
tyksiä sekä oman toiminnan aikeesta että sen herättämästä hämmennyk-
sestä, ei-tietämisen tilasta ja käsillä olevasta tilanteesta. Aistihavaintojen 
kautta avautuva kontakti antaa autistisille ihmisille ulkomaailman koh-
taamiseen universaalisti tasa-arvoisen, keholliseen todellisuuteen liittyvän 
lähtökohdan. Musiikki, joka on aistein havaittavaa esteettistä merkki-
todellisuutta, viestii ja tulkkiutuu sanoin ilmaisemattomassa. Musiikin 
kautta välittyvässä soivassa ilmaisussa ei välttämättä tarvita puhutun kielen 
läsnäoloa. Musiikki kommunikoi ihmiselle sijoittumalla ikään kuin kielen 
tavoin. Se muodostuu merkityksiksi olemalla hänessä itsessään ja hänelle 
itselleen, sekä olemalla olemassa samanaikaisesti ihmisen ulkopuolella 
(kulttuurissa olevana) myös jollekin mahdolliselle toiselle, joko yksilölli-
selle tai kollektiiviselle vastassa olevalle subjektiviteetille. 

Musiikin kielelliseen sitoutumattomat avoimet merkitysskeemat voi-
vat kommunikoida myös toisistaan eriävien kulttuuritodellisuuksien 
välillä. Niiden vapaasti artikuloituvilla muodoilla on kyky ohittaa emo-
tionaaliseen kiinnittymisensä vuoksi subjektin ilmaisua rajoittavien vies-
tintävaikeuksien sisäisiä kielimuureja. Tunne-elämän alue on yhteydessä 
aistihavaintoihin ja niiden kautta ihmisen kehollisuuteen. Musiikillinen 
merkityksenmuodostuminen avaa yhteyden musiikin merkitsemiin sym-
bolisiin muotoihin ja esteettiseen kokemukseen. Puhutun kielen ulko-
puolella kommunikoiva kehollisuuden, aistihavaintojen ja emootioiden 
täyttämä musiikillisen maailma ei ole meille vain puhutuksi tai kirjoite-
tuksi käännettyjä muistikuvia. Ihmisyydelle ilmenevässä subjektiivisessa 
todellisuudessa (Dasein) jokainen on kiinni kielellisyydessä koko ajan olles-
saan tietoisessa suhteessa itseensä ja ympäröiviin toisiin. Ihmisenä olemi-
sen rajat yltävät kuitenkin tässä hetkessä manifestoituvan kielellisen yli. 
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5.5.7 Siirtymät

Ihmisellä on kyky ”transsendoida”. Se tarkoittaa ihmisyyteen sisältyvää 
mahdollisuutta siirtyä metatasolle suhteessa subjektiivista konkreettisen 
maailmaa hahmottaviin ilmiöihin (Tarasti 2004, 246). ”The transcen-
dent is anything that is absent, but present in our minds” (Emt.). Musiik-
kia ja musiikillista lähestytään subjektin ominaisuutena ja kokemuksena 
eksistentiaalisemiotiikan teoriassa transsendenssia ja transsendentaalista 
pohtivan metafyysisen ajattelun lähtökohdista. Metafysiikka tutkii ais-
tikokemuksen ylittävää. Kysymys on olemisen ja tapahtumisen yleisen 
luonteen ja perussyiden, tiedon aprioristen (Kant) muotojen tutkimisesta. 
Apriorisilla (käsitteellisillä) muodoilla tarkoitetaan niitä ihmisen tietoky-
vyn mahdollisuuksia ja edellytyksiä, jotka tekevät meille kokemuksen ja 
tiedon muodostumisen mahdolliseksi. 

Jollei tällä hetkellä ilmenevälle ole olemassa edeltävää (pre-sign) ja 
tulevaa (post-sign) läsnäolevan eksistenssi on mahdoton. Edeltävään ja 
tulossa olevaan kiinnittyminen tapahtuu ylittämällä kielellisen ilmaisun 
tässäoleva ja tarkastelemalla ajallisen kohdetta sen ulkopuolelta käsin. Tar-
kastelun synnyttämä tieteellinen tulkinta on luonnollisesti kielelliseksi 
kirjoitettavaa, mutta kielellisestä etäännyttämisen avulla voidaan transsen-
dentti kohde rajata itsenäiseksi ilmiöksi. Musiikillisen irtauduttua tässä 
tutkimuksessa semiotiikan paradigmaan musiikkipedagogisista ja musiik-
kipsykologisista tutkimusmalleista, on kielen ulkopuolelle vapautunutta 
transsendentaalista tutkimuskohdetta mahdollista ymmärtää tutkimuk-
sen edetessä entistä laajemmin osoittamalla sen sisäisyydestä hahmottu-
ville ominaisuuksille uusia tulkintoja. Musiikillinen avaa transsendenttina 
ilmiönä tutkimukselle myös toisen semioottisen tilan välittävässä suhtees-
saan kielellisen ruumiillisuuteen. Kielellisen kehollisuus on kokemuksen 
(Dasein) sisäistä merkkimaailmaa, josta kieli saa alkunsa, ja jonka osasista 
se kehittyy ikään kuin yhtenä ruumiinosana muuttuessaan reseptiossa ään-
ten kosketuksesta kulttuuriseksi puheeksi ja puheen ymmärtämiseksi. 
Autismin puheen ymmärtämisen ja kommunikoinnin vaikeudet jakau-
tuvat vuorovaikutteiksi lähiympäristön kesken. Se muotoilee autistisena 
ihmisenä olemisen mahdollisuuden tai mahdottomuuden yksilön merkki-
maailmaa laajemmaksi eksistentiaaliseksi kysymykseksi.
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5.5.8 Minä – Musiikki – Sinä

Jäsennän työssäni kielellisen kehollisuuteen ja musiikillisen kieleksi kehit-
tymiseen suuntautuvia pohdintoja globaalikielten ja pragmaattisen taiteen 
teorian (Guerra Lisi & Stefani 2006, 2010) ajattelua soveltamalla. Kehollis-
aistimellista havaintokokemusta korostavassa taiteiden välisessä teoriassa 
musiikillisen äänellinen muotoutuminen ja aistinvarainen vastaanotta-
minen tulkkiutuvat sensorisen integraation tasolla psykofysiologista uni-
versaalisuutta ilmaiseviksi kommunikoinnin merkeiksi. Musiikillisten 
merkkien kokemuksellista kielellisen kehitystä reflektoivaa merkitystä 
lähestytään tutkimuksessa kolmiulotteisen merkinmuodostumisen minä – 
musiikki – sinä – näkökulmasta. Kolmiulotteisuus määritellään subjektin 
sekä subjektin merkkiprosessin eksistentiaalisena liikkuvuutena (Dasein) 
universaalisen, kulttuurisen ja yksilöllisen kehityksen vyöhykkeillä. Tutki-
mus pyrkii laajentamaan ihmisen minuuden yleistä topografiaa musiikilli-
sen merkityksenannon kautta. Ihminen rakentuu omaksi itsekseen kieleen 
tarttumisen lisäksi myös monista muista minuuden kehitystä kosketta-
vista eksistentiaalisista ulottuvuuksista. Ne ruokkivat inhimillisen kasvun 
monisyistä välttämättömyyttä evoluutiosta ammentavan ihmisluonnon ja 
historiallisen ympäristön tarjoamilla aineksilla. Ääni on ihmiselle merkit-
sevä jo elämän ensihetkestä ja ennen sitä. Musiikki on jatkuvaa ääntä. Elävä 
ja elämä eivät ole konkreettisesti pysähtyneitä eivätkä käsitteellisesti äänet-
tömiä. Auditiiviset aistimukselliset (musiikilliset) kosketukset synnyttävät 
tiloja, jotka ympäröivät meitä mutta tulevat samanaikaisesti myös tiloiksi 
meihin. Ne ovat liikkuvaksi tulevaa sisäistä mieltä meissä itsessämme itsel-
lemme. Musiikillinen itse on kokemuksena yhtä aikaa sekä äänen sisä- että 
ulkopuolella. Musiikillisen mielen läpäisevyys on verrattavissa kieleen, 
joka on samoin sekä ihmismielessä että sen ulkopuolella. Musiikki poik-
keaa kielen kokonaisuudesta kuitenkin niin, että kieli on kehollisesti 
enemmän (ulkopuolinen) ekso- kuin (sisäinen) endo-kulttuurinen merkki� 
Kielen sanat eivät muovaudu ruumiin liikkeisiin, rytmeihin ja aistituntoi-
hin musiikin tavoin. Musiikillinen on ihmisen kehityksessä ainutlaatui-
sen motivaatiota ilmaisevan ääntelyn, prosodiaa viestivän merkin vuoksi 
syvemmin neurobiologisesti ihmiseen ruumiillistunut kuin kielellinen 
puhe. Kielellinen ilmaisu pysähtyy sanoihin, musiikillinen on koettavissa 
jo ennen sanaa, sanan hetkellä sekä sanotuksi tulleen jälkeen. 



6

Subjekti 

Semioottisen merkin syntymä on vaikutustapahtuma. Tullakseen joksi-
kin itsensä ulkopuolella asia, idea tai ihminen tarvitsee merkitsijän, toi-
sen, ja kolmannen joka luo merkityksen. Merkityksen luojan on oltava 
vaikuttunut kohtaamastaan subjektista, objektista, esineestä tai asiasta. 
Merkitykset syntyvät aina jotakin tarkoittaviksi jotakin varten. Toisaalta 
ihmisyyteen kuuluu myös tarkoituksettoman pohtiminen, ei-olemiseen 
kohdistuva ajattelu. Tapahtuu niin, että tultuaan pohdiskelun kohteeksi 
tarkoitukseton saa semioottisen merkityksen positiivisen käänteisyytensä 
vastakohtana, ei-tarkoittavana so. negaation merkkinä Pyrkimys merkitä ja 
osoittaa on ihmiseen sisäänrakennettu koodi. Se motivoituu vuorovaikut-
tavan toiminnan ja kielellisen perustassa muotoillessaan yksilön ja yhteisön 
elämismaailman rajoja. Autismissa ja autistiselle ihmiselle maailma mer-
kitsee ja on olemassaolemisen mahdollisuuksina eri tavalla. Merkki mani-
festoi toimintaa. Merkkien syntymä on ymmärtämistä, merkin, merkityn 
ja merkitsevän käsittämistä joksikin. Merkkijonot ilmaisevat jatkuvuutta. 
Jatkuvuuden signifikaatio on kokonaisuudessaan merkkien toisiinsa ver-
tautumista, eriytymistä, yhdistymistä, muuttumista ja uudelleen vertautu-
mista, näin merkityksenmuodostuminen kytkeytyy ajallisiin prosesseihin 
(Tarasti 2002b, 145). 

Merkitys on emergentti ilmiö, etenevän kehityksen (engl. emergent 
evolution) tuloksena esiin tuleva uusi asia tai ominaisuus, uuden laa-
dun synty. Merkityksen muodostuminen tapahtuu monistisesti, sillä 
voi olla joko vahva tai heikko emergenssi. Emergenssissä ei ole kysymys 
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uuden itseisaineksen (substanssin) maailmaan syntymisestä vaan monis-
tuvista laaduista ja niiden uusiutuvista seurauksista vuorovaikutuksessa. 
Uusia laatuja tai ominaisuuksia, moneutta voi syntyä dialektisesti myös 
musiikissa saman piirteen loputtomasta toistosta (Tarasti 2002, 133). 
Autismille tyypillinen piirre on tietyn pakkotahtisen eleen loputon liik-
keellinen toistuminen. Liikkeen toisto, muuttumattomuutta ylläpitävä 
automaatio ilmenee toisille toiminnan juuttumana. Aikaan sitoutuessaan 
autistiselle lapselle ”olemassaolemisen sykettä” säilyttävä sensomotorinen 
primaari laatu voi löytää uusia ominaisuuksia musiikkiin rytmittymisen 
avulla. Ajallinen muutos – rytmi, tempo, katkos, havaitsemaan pysähty-
minen – on neurobiologisen organismin toistumalle musiikillisen muu-
tosta enteilevä merkki. Filosofian, taiteen ja neurotieteen tutkimus ovat 
viime vuosina lähentyneet toisiaan. Kiinnostus tiivistyy olemassaoloaan 
pohtivan, toteuttavan ja luovan eliön, neurobiologisesti ja kulttuurisesti 
kehittyvän organismin – itsestään tietoiseksi tulevan ihmisen ympärille. 
Emergentti metafyysinen ilmiö, tietoisuus ja aivot (aineellinen olio) on 
muuttunut yhteiseksi tutkimuskohteeksi, jota kutsutaan ruumis-mieli- tai 
psykofyysiseksi ongelmaksi (mind-body problem). (Lång 2004, 25–27.) 

Kehitys syntyy valinnoista merkitsemisen ja ei-merkitsemisen rajalla. 
Kieleni rajat eivät voi olla koko maailmani rajat. Tietääkseni mitä kieleni 
on, Minun on myös jollain tapaa ymmärrettävä, mitä se ei ole. Mikä on 
kielen merkki Minussa ja Minulle suhteessa mahdollisuuden ja mahdot-
tomuuden vaihtuviin muotoihin? Kielellisen koodin alueella se edellyt-
tää toimiakseen konventionaalista käsitystä kielen käyttötarkoituksesta, 
sanojen merkityksistä, äänteiden toisiinsa liittymisestä, äänenkäytöstä, 
kielenkäytön konteksteista ja sosiaalisista koodeista. Kysymys on symbo-
lifunktion synnystä ja kommunikoinnin kehityksestä, joka luo nahkaansa 
ruumiillisesta ajattelusta, sen sisäisestä puheesta ja bioenergeettisestä toi-
minnan mielestä.

Musiikin ilmaisullisuus viittaa varhaisen koskettavuuden tuntoisuu-
tena musiikin sisäisyydessä ilmeneviin tunnemerkityksiin. Ilmaiseva pro-
sodia sitoutuu näihin kohtaamisen dynaamisiin tuntumiin ruumiillisen 
havainto- ja tunnemuistin (aistimuisti) kehittyvässä kehotietoisuudessa. 
Prosodisina vastavuoroisina piirteinä ruumiillisen ja kielellisen ilmaisuun 
taltioituva protokommunikaatio ilmenee aluksi kulttuurille ominaisissa 
subjektiutta ilmaisevissa merkeissä. Se näyttäytyy ilmeissä, eleissä, liik-
keissä ja vuorovaikutteisiksi pyrkivissä äänissä. Tämä kommunikoiva 
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inhimillinen syvärakenne, ihmisen kehitystä määrittelevä systeemi jää 
varhaiskehityksen merkitsijänä luonnollisuutensa vuoksi yleensä havaitse-
matta. Kommunikoinnin syvyys ei oletettavasti etsi itseään sanoiksi kään-
tyneestä kielestä vaan olemassaolemisen merkeistä ennen sanoja. Kieleksi 
kehittyvät olemassaolon signaalit, ääntelyn alkumerkit manifestoituvat 
neurobiologisen kehityksen representaatioina. Ruumis puhuu julkisesti 
ihmisen olemaan tulemisesta heti kun vastasyntyneen raajojen liikkeet 
alkavat rajata kehollista avaruutta syntymäparkaisun jatkeeksi. Subjektii-
vinen maailmaan tuleminen alkaa jo biologisen kehityksen alkuhetkinä, 
ihmisalkiosta monistuvan sikiön sopeutuessa ihmiseksi kehittymiseen. 
Ensimmäiset toistuvat ja vuorotellen vaikuttavat kehitykselliset tuntumat, 
ihoresonanssit sekä lihas- ja liiketunto syntyvät jo sikiön suhteesta ympä-
röivään lapsiveteen ja kohdun sisäiseen ihmisen psykofysiologisesta kehi-
tyksestä täyttyvään tilaan. 

Lapsen kysyvä ääni ja liike tarttuvat maailmaan synkroniassa. Tapahtu-
misen keskipisteessä ei ole sanoja vaan niiden sijaan vaihtuvia maailmassa 
olemiseen suuntautuvia olevaksi tulemisen tiloja. Ne ohjaavat tuntumal-
laan sekä äänentuottoa että vauvan kehittyviä liikkeitä. Elämä alkaa ruu-
miillisesta, jonka psykobiologia kattaa sosiaaliseen kehitykseen tarvittavat 
ymmärtämisen merkit. Ääni muodostaa aikaa, aika puolestaan muodostaa 
äänisarjoja. Samoin keholliset tunnot, eleet ja liikkeet asettuvat muuttu-
viksi osasiksi jatkuvaa ajantuntua, joka alkaa kokemuksellisesti määräytyä 
jatkumon ja katkeaman merkeistä, samanlaisuuden ja erilaisuuden pola-
riteetista. Rytmisyys alkaa luoda skeemaa tunnoille ja tunnistamisille. Var-
haisten kehollisten skeemojen kehyksenä ovat muutostuntu ja vahvistuva 
toistuma, johonkin tuleminen ja takaisin tuttuun palaaminen, vuorottelu. 
Rytmisyys ja tuntumat, kehotunto ja eriytyvät aistihavainnot alkavat muo-
dostaa ajastavia koodeja, malleja, liukuvia ja vaihtuvia, utuisia mielen kuvia, 
joiden tarttumapinta on kehollinen, ja aistivalla iholla oleva. (Guerra Lisi 
& Stefani 2010.)

Musiikki on ääntä ja liikettä. Ihmisilmaisun alkumerkki on ääni, joka 
saa aikaan liikkeen. Näiden ääniaaltojen värähtelyssä symboloituu inhi-
millisen olemassaolemisen merkki. Jos kaiku vastaa, se on ikään kuin oleva 
toinen, minuuden toisinto. Kaikumerkki tai peilimerkki on minän reflek-
tori toisen subjektin korvin ja silmin. Primaarielävyyden soljuvaa merkki-
havaintoa on ilmenemisen ja aistimellisen tuntoisuuden samanaikaisuus. 
Se voi vähitellen ohjata autistisen lapsen objektisuuntautumisen kehitystä 



71 — Luku 6. Subjekti

niin, että hän oppii löytämään olemassaolonsa itseään havainnoivin silmin 
(aluksi toisen kautta mallittamalla). 

Autismissa inhimillistä syvärakennetta representoivana kulttuuri-
sena merkkinä on ensin ei-merkkisyys, vuorovaikutteisuutta ilmaisevien 
ilmeiden, eleiden, liikkeiden ja ääntelyn puuttuminen tai kohdentumat-
tomuus. Semioottisesti autismi merkitsee siten ei-vuorovaikutteisuutta, 
jotakin mikä on Minun kieleni rajojen ja olemassaolevan kokemusmaail-
mani ulkopuolella. Ei-merkkisyyteen voi viitata myös vuorovaikutuksen 
heikko ilmeneminen, jolloin autistisen lapsen tai aikuisen toistuvaa elettä 
ei tulkita vastavuoroisuuteen pyrkivänä subjektiuden äänenä tai merk-
kinä. Tutkimuksen kohteena olevan musiikillisen puhuntaan juurtuneen 
ruumis-prosodisen merkkiprosessin oletetaan kehittyvän varhaisiksi kom-
munikoinnin merkeiksi, jotka toteuttavat musiikillisen ja kielellisen pro-
sodian yhtenevyyttä suhteessa toisiinsa. Musiikillinen prosodinen merkki 
on kahdensuuntainen merkitsijä, sekä kulttuurin ruumiillisen ilmaisun 
että kielellisen emootioita käsittelevän kommunikoinnin kontekstuaali-
nen merkki. Musiikin suhdetta ruumiillisen ilmaisuun voidaan pitää jopa 
autokommunikatiivisena olemassa olemisen aspektina, koska se syntyy 
kokemuksellisen reflektoinnin tuloksena ja varmistaa eheyden tunnun 
jo varhaisessa psykofysiologisessa itsessä. Se luo sekä kokemuksen itsestä 
sisäisenä itselleen jäsentymisenä että kokemuksen itsestä ulkoisena toisille 
olemassa olevana ja kokemuksessa ilmaistuna. Musiikillisen merkin suhde 
kielellisen kommunikoinnin ilmaisemiin tunnemerkityksiin on prosodi-
asta käsin samansuuntainen. Kielellisessä ilmaisussa tunneaksentti on ruu-
mismielen kokemuksellisuutta heikompaa ja hitaampaa. Sanat eivät tartu 
ruumiillisen olemassaolemisen affektiiviseen pintaan koskaan samalla 
intensiteetillä kuin musiikki, joka voi lävistää olemassaolon kokemiseen 
havahtumisen kaikkien eri aistikanavien kautta ja muuttua varhaisen kehi-
tyksen synesteettiseksi elämää liikuttavaksi energiaksi.

6.1 Myytti 

Myytit merkitsevät musiikin merkeistä ja merkitystodellisuuksista muo-
dostuvia ihmismieleen vaikuttavia arkaaisia rakenteita. Claude Lévi- 
Straussin mukaan musiikki on kieltä ilman merkitystä (”La musique, c’est 
le langage moins le sens”). Kieli rakentuu äänistä ja merkityksistä. Musiikki 
muodostaa sen sijaan merkitysjärjestelmän, jota Lévi-Strauss vertaa myy-
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tin ja matematiikan semiologisiin systeemeihin. Musiikki ja myytti ovat 
sisällöstään irrottautuneita riippumattomia merkitysjärjestelmiä (Bart-
hes). Niiden merkitykset ja muoto syntyvät kulttuuri-ilmiöiden välisissä 
suhteissa vaikuttavista tavoista. Musiikki ja myytti ovat kielen juurilta läh-
töisin. Ne ovat molemmat ikään kuin kieltä, josta Lévi-Straussin sanoin 
puuttuu jotakin. Sen vuoksi hän pitää ymmärrettävänä, että kuulija ja vies-
tin vastaanottaja täyttää musiikillisen kielen puuttuvat osat omilla merki-
tyskokemuksillaan. Toisaalta musiikin kuulija vastaanottaa musiikkia, joka 
on jo täyttynyt kulttuurista taustaansa vasten. Musiikki kantaa mukanaan 
sekä säveltäjän että musiikin esittäjien luomia merkityksiä kulttuuriin 
vakiintuneista musiikeista. Musiikkikokemusten ajalliset siirtymät ja teok-
sen toistuva esittäminen luovat teoksesta uusia tulkintoja. Kuunnelles-
saan musiikkia, kuulija ottaa teoksen vastaan kulttuurin ”arkkityyppisenä 
symbolivarastona” so. taiteellisena ajankohtaisena ilmiönä, joka aloittaa 
kuulijan kanssa merkitysten muodostamiseen johtavan ilmaisevan vuoro-
puhelun. Myytit voivat musiikin tavoin sanallisista merkitysjärjestelmistä 
irrottautuessaan muodostaa uusia tapoja tulkita maailmaa, ottaa vastaan 
kuulijan lisäämiä merkityksiä sekä kertoa kulttuuri-ilmiöiden suhteista 
sitoutumatta kielen sanallisiin merkityksiin (Tarasti 1994, 25 –31). 

6.2 Raja

Kahden kulttuurin välinen eroa merkitsevä raja syntyy yhdenmukaisuuden 
puutteesta, vieraskielisyydestä, toisen outoudesta ajattelun ja tapojen erilai-
suudessa. Kulttuurien välinen raja on paikka, jolle toisiaan tavoittamaton 
viestintä pysähtyy ja luo itseään suojaavan ei-ymmärtämisen vyöhykkeen. 
Ei-ymmärtämisen vyöhyke on kulttuurin psyykkistä tilaa, jonka sisältöinä 
tai pinnalla tapahtuva muutos määrittelee kulttuurien lähentymisen tai 
toisistaan loitontumisen. Tutkimuksen kohteena olevat prosodiset musii-
killisen (ja kielellisen) merkit ovat liikkeessä kahden ilmaisukulttuurin 
sisällä sekä niiden rajalla, jossa ne ilmaisevat puhekielettömyyden oletuk-
sina aukeavaa ei-ymmärtämisen vyöhykettä. Jos yhteistä ilmaisevaa kieltä 
ei ole, viestit ponnahtavat takaisin lähettäjälle ja painautuvat yhteisön 
myyttisen kerronnan historialliseksi materiaaliksi. Ihmiselle on luonteen-
omaista sanallistaa sitä mitä hän ei ymmärrä. Mielenkiintoinen kysymys 
on autismin sisäisen sanallistumisen olemassa oleva luonteenomaisuus tai 
luonteettomuus. Kulttuurin autismi-ilmiöön sijoittama ei-ymmärtämisen 
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merkitys ei voi lapsen puuttuvan puheen vuoksi merkkiytyä meille toisille 
toiseutensa selitystä etsivänä suullisena kysymyksenä. Autismin ilmenemi-
nen on lisääntyvästä tutkimustiedosta huolimatta ratkaisematon mysteeri. 
Sen ongelmat selittyvät tieteellisen tiedon lisääntymisen kautta mutta se 
on kehityshäiriö, joka haastaa ympäristön olemassaolollaan. Se ilmaisee 
itsensä näyttäytymisensä jatkuvassa epämääräisyydessä, kysyy siinä toi-
selta itseään vastausta odottamatta. Kulttuurinen toinen joutuu jatkuvasti 
haasteen ja vastaamisen väliseen tilanteeseen, mikä kasvattaa negatiivisen 
asennoitumisen yhteisöön sitoutunutta taakkaa. Autismi mieltyy, kuten 
vammaisuus yleensä, ihmisen maailmassaolemista kuvaavan poikkeaman 
merkiksi. Poikkeama rikkoo kulttuurin sääntöjä repimällä rituaalisia ja 
pysyvyyttä ylläpitäviä perinteitä ja koodeja. Epäihmisyyden merkki vahvis-
tuu vammaisuuden myyttejä ruokkivista yleisistä uskomuksista. Myytti on 
Roland Barthesin mukaan puhetta, joka määräytyy paljon suuremmassa 
määrin intentionsa kuin kirjaimellisen merkityksensä kautta. (Barthes 
1994, 186).

6.3 Dasein autismissa 

Autismin elämistodellisuus on meille toisille kokemuksena vieras. Tieteel-
lisen ”tutkivan tiedonkeruun” ansiosta autismin määrittelyssä on edistytty, 
mutta kehitysviiveineen ja – vaikeuksineen se loittonee silti käsitysky-
kymme ulottumattomiin. On olemassa tutkimustietoa siitä, mitä autismi ei 
ole, mitä se neurobiologisin osin on ja miten sen ymmärtämisessä voidaan 
tieteellisesti edetä. Uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti lisää ja samoin 
dokumentoitua empiiristä tietoa autististen ihmisten itsensä kertomana ja 
kirjoittamana (Biklen 2005, 46 –51). Ihmisten suhtautumisessa vammai-
suuteen ja vieraisiin kulttuureihin on mukana myyttisiä piirteitä. Ne ovat 
apukeinoja, joilla turvataan minuuden rajoja, sekä pyritään selviytymään 
outouden ja erilaisuuden synnyttämistä uhkaavilta tuntuvista tilanteista. 
Vammaisuus kantaa yleisesti kruununaan älyllisen vähäosaisuuden myyt-
tiä, vaikka kyseiselle ”kuninkuudelle” ei aina todistettavasti löydy todellista 
perustetta. Autismiin liittyvä kehitysvammaisuus liikkuu toiminnallisen ja 
kognitiivisen aliherkkyyden sekä vaihtelevien aistiyliherkkyyksien alueilla 
yksilöllisesti vaihdellen. Tällä hetkellä neurotieteisessä autismitutkimuk-
sessa lanseerataan neurobiologisesta perustasta käyttöön autismin häiriö 
– käsitettä. Se voi vakiintuessaan määritellä autismin määrittelemätöntä 
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paikkaa intelligenssin osalta perinteistä kehitysvammaisuuden käsitettä 
tarkemmin. Samanaikaisesti autismin alkuperää ja häiriötekijöitä selvittä-
vissä tutkimuksissa on nykyisin alettu puhua autismista myös sairaus-käsit-
teen kautta mahdollisten vamman uusien syntymekanismien seurauksena. 
Autismi termi on yleiskäsite sekä diagnostinen yläkäsite. Se tarkentuu 
sateenvarjo-termillä autismi(n)kirjo, jonka alle eritasoiset autismiin liitty-
vät ja autistisin piirtein ilmenevät neurobiologiset vammat ja oireyhtymät 
kuuluvat. Käytän autismi-käsitettä yleisessä merkityksessä, viittaussuh-
teena ei-ilmaisevan kulttuuriseen merkkiin. Autismi tarkoittaa tässä neu-
robiologista ja -psykiatrista keskushermoston häiriötä, sen oirekuvaa, sekä 
sen poikkeavasti toimivia mekanismeja. Se liittyy tutkimuskohteeseen 
semioottisesti autismin kulttuurisena ilmiöinä sekä ei-autismikulttuurille 
vertaisena eksistentiaalisen olemassaolemisen merkkinä. 

6.4   Myytin kadonneet sanat

Myyteillä on tapana muuttua yhteisöissä vähitellen kulttuurin käyttäyty-
misohjeiksi ja kehittyä olemassaoloa selittävinä selviytymiskeinoina piile-
viksi normeiksi. (Armstrong 2005). Antropologisesti myytit ovat elettyjä 
ajatusmalleja ’lived in models’, jotka ovat yhteydessä ihmisen primaari-
siin mielenlaatuihin ja maailmankatsomuksen muodostumisiin. (Tarasti 
1994, 14). Myytit ovat sisäisen elämistodellisuuden yhteisöllistä yhteen 
liittymistä, arjen kertomuksia ikään kuin – vaikutelmista melkein kuin 
– kokemuksiin. Primaarisiin mielenlaatuihin ja maailmankatsomusten 
muodostumisiin limittyneinä myytit yksilöityvät kollektiiviseen mieleen 
ja alkavat ajattomina ajatusmalleina määritellä tietynlaista 

ilmiöön suhtautumista (Cassirer). Myytit ovat jaettuja tapoja, Lévi-
Straussin sanoin, ne ajattelevat meissä, meidän tietämättämme (emt. 22, 
28). Myyttien ”ajattelu meissä” on syntyessään aluksi yhteisön kielellisestä 
peräisin. Muuttuessaan sisäistyneeksi mielen merkitysjärjestelmäksi myytti 
kadottaa sanat ja löytää tuekseen sanattoman (emootiot). Tunnetilojen 
omaksumana ja liikuttelemana kulttuurinen ”myyttien ajattelu” ohjautuu 
toimintatavoiksi puheen ulkopuoliseen, kokemuksellisen ja käyttäytyvän 
kommunikoinnin merkitsemään maailmaan. Myytit eivät toimi suorassa 
suhteessa todelliseen. Ne ovat kulttuurista metakieltä, historiallista ajat-
telua tulkitsevia merkkejä, jotka Roland Barthes’n mukaan peittävät sekä 
paljastavat ihmisen vieraantumista aidosta todellisuudesta (Moriarty 1991, 
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29). Metakielinen merkki liikkuu sisäisen puheen alueella. Se ylittää moni-
ulotteisena ajatteluna kielen määrittelemät säännöt. Metakieliset merki-
tyksenannot luovat niitä mielen tiloja ja toimintoja, jotka saavat meidät 
ajattelemaan. Ne ovat sisäisyyden liikettä jo ennen ajattelua. Ajattelu ohjaa 
ihmisen toimintaa sekä merkityssuhteiden muodostumista Musiikin (tai-
teen) metakielisyys perustaa kommunikoivan diskurssinsa ajattelutoimin-
tojen varhaisille alkulähteille. Myyttiseen merkityksenmuodostukseen 
vastaava sisäisen puheen muodostuminen on primaarihavainnoinnin aisti-
vaa liikettä kielellisen ilmaisun sisältöinä ja ehkä sen vuoksi kaikkea ihmi-
sen ennakoivaa vuorovaikutusta ohjaileva kommunikoinnin muoto.

6.5 Kulttuurinen Minä

Syntyessään maailmaan lapsella on mukana ihmisen perimässä määräytyvä 
suunnitelma. Normaali kehitys etenee motorisella alueella konttaamisesta 
kävelemisen kautta juoksemiseen. Kielellinen polku kulkee jokeltelusta 
yksittäisiin sanoihin ja edelleen lausetasoiseen, sekä myöhemmin sivulau-
seita taitavaan puheeseen. Kehitys noudattaa tiettyä lainalaisuutta. Suuri 
osa lapsen normaalikehityksen ilmiöistä liittyy kommunikointiin ja ihmis-
suhteiden muodostamiseen. Toisten ihmisten kanssa oleminen alkaa sosi-
aalisesta hymystä ja jatkuu vierastamisen ja eroahdistuskokemusten jälkeen 
kiintymyskäyttäytymisen lohtua tuovaan vakiintuvaan läheisyyteen. Tämä 
kaikki tapahtuu lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana (Broberg et al. 
2005, 30–31). Tullessaan kolmevuotiaaksi lapsella on jo kokemuksia itsestä 
”omana persoonanaan” ja myös valmiuksia kertoa niistä (Stern 1985). Stern 
määrittelee kolmivuotisvaiheen kertovan minän kehittymiseksi. Kiinty-
myssuhdeteoriassa puhutaan tavoitehakuisen kumppanuuden kehitysvai-
heesta. (Broberg et al. 54).

Minä alan käyttää sanoja konkreettisten esineiden asemesta.
Alan ”leikitellä” todellisuudella. 
Asiat alkavat toteutua Minun mielessäni. 
Se on askel kehittyneempään ajatteluun.
Osaan mielikuvitusleikkejä jo parivuotiaana.
Todellisuus alkaa avautua Minulle 
erilaisina sosiaalisina rakennelmina.
Ymmärrän, että todellisuus ei ole ehdottomasti määrättyä.
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Kulttuurinen minuus, minäkäsityksen yhteisöllinen synty on ihmiseen 
rakentunut inhimillinen kehityspyrkimys. Kiinnostus toisiin ihmisiin on 
synnynnäisten kykyjen seurausta. Vauva erottaa jo varhain ihmisen esi-
neistä, haluaa vastata ilmein ja elein toisen vuorovaikutteiseen käyttäyty-
miseen sekä tehdä vaistomaisesti myös itse elekielisiä aloitteita. (Broberg 
et al. 2005, 109). Kommunikoiva ilmaisu kehittyy vähitellen kognition ja 
emootion vuorovaikutuksena. Ensimmäinen lapsen ei-kielellinen ”kerto-
mus” hänestä itsestään ja hänelle tärkeistä ihmisistä perustuu Daniel Ster-
nin mukaan mentaalisiin malleihin (Representation of Interactions that 
have been Generalized) ja kehittyviin sisäisiin skeemoihin toisen henkilön 
kanssa olemisesta (Stern 1995). 

6.5.1 Kuka tahansa ei-autistinen Minä

Kuka tahansa ei-autistinen Minä (kursiivinen ilmiasu) tarkoittaa käsillä 
olevassa tutkimuksessa siis ketä tahansa vammatonta toista, jolla ei ole 
autisminkirjon diagnoosia. Vertailutekstin ”minuus” on sovellettavissa 
ihmisen potentiaalina yleisesti vammattomuuden määrittelyyn. Tutki-
muksessa se merkitsee aineistoa, johon yleistä autistista Sinää voidaan ver-
rata. Koska dialogi on käsitteellisesti sekä kokemuksellisesti tutkimustani 
määrittelevä lähestymistapa, esittelen myös empiria-aineistoon liittyvien 
elämismaailmojen yleistetyn sisäisyyden dialogisesta perspektiivistä käsin. 

Minä koen olevani subjekti, ajatteleva semiosis. Merkityksellistyn 
muuttuvana todellisuutena tiedostamaani maailmaan tavoitteellisen 
toiminnan ja kommunikoivan tiedonmuodostuksen kautta. Oma ajal-
lisuuteni on kulttuuritodellisuuteen merkkiytyvä prosessi, henkilökoh-
taisena rytmittyvä, yleisiä ja yksityisiä käytänteitä peilaava jatkuvuus. Se 
merkitsee itseni itselleen jokaisessa uudessa merkityksen syntymässä. 
Merkitys herättää tunteen, merkityksen tunteet vahvistavat tietoisuut-
tani. Merkitykset syntyvät merkkiprosessissa. Olen itsessäni merkitys, 
joka intertekstuaalistuu koettujen elämysten ketjuuntumissa. Olen 
aina jotakin jollekin jossakin hetkessä tietoisen todellisuuteen kuulu-
miseni seurauksena. Kukaan ei voi jakaa subjektiivista olemassaolemi-
seni ajallisuutta kanssani. Sitä hetkeä, jossa kulloinkin olen, joka juuri 
nyt on Minussa tai Minuun ajallisesti juuri tulossa. (Appignanesi 2008, 
69). Olemassaolemiseni on ajallisesti jakamaton, mutta samaan aikaan 
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paikallisesti jakautuva muuttuvissa ja sitoutuvissa suhteissa vallitsevaan 
ympäristöön.

Onko autismin levottomuus ahdistuksen merkki? Minusta autismin 
sitoma käyttäytyminen näyttäytyy usein absurdina. Ahdistus ja absur-
dius viittaavat eksistentiaalisiin peruskokemuksiin. Peruskokemukset 
avaavat ihmisen olemiselle, olemisensa kysymiselle. Onko autismi kult-
tuurista olemista, toinen todellisuus? Onko autismin kokemus jatkuvaa 
eksistentiaalisessa peruskokemuksessa olemista? Liittyykö autismiin 
transsendenssin mahdollisuus, kykyä luoda musiikillinen merkitysto-
dellisuus? Autismi näyttäytyy maailmassa olemisessaan erilaisuuden 
kirjona. Sen kommunikoiva lähtökohta ja tarkoitus on kulttuurikoke-
mukselleni vieras. Autismi aiheuttaa meissä toisissa vierauden uhkaa ja 
myyttistä avuttomuutta. Miten voin tulkita itselleni vammaista toista, 
jonka maailmassa annettuna oleminen avartuu Minulle kulttuurisesti 
tuntemattomaan toisenlaiseen tarinaan?

Ollessaan semioottisesti ei-ymmärtämisen rajalla ihminen kysyy mah-
dollisuuksiaan ymmärtää toista. Kysymys sekä kätkee että paljastaa ihmi-
sen eksistentiaalisuutta säätelevän todellisuuden. Ihminen voi ymmärtää 
toista, vain omista lähtökohdistaan ymmärtämällä ensin itse itsensä itsel-
leen sen kielen ja mielen puitteissa, joka luo hänen elämistodellisuutensa. 
Millainen elämistodellisuus ja itsensä itselleen ymmärtäminen voi raken-
tua autismin lähtökohdista? Kieli määrittelee yhteisön ja kulttuurin. Kult-
tuuri taas määrittelee biologisen sekä sosiaalisen perustan ihmisen kieleen 
tulemisen mahdollisuuksille. Ihmiset siirtyvät kulttuurista toiseen muut-
tumalla, kehittymällä ja sopeutumalla. Uuden kulttuurin kotouttavat odo-
tukset edellyttävät usein kulttuuri-identiteettien uudelleen rakentumista 
sekä vierassieluisuudeksi ymmärretyn kontekstuaalisen sinuuden mini-
mointia. Autismin kohdalla tämä metafora, kulttuurinvaihdos, tarkoittaisi 
täydellistä neurobiologisen oireyhtymän ja vaurioituneen aivotoiminnan 
taianomaista häivyttämistä, uuden kielen, käyttäytymisen ja ei-autistisesti 
ajattelevan kulttuurisen mielen omaksumista. 

Emmanuel Levinasin (1906–1995) mukaan minän ja toisen välillä val-
litsee epäsymmetrisyys. Toinen on ihmiselle ulkopuolinen, vierautta edus-
tava transsendentti, aina jotakin enemmän kuin minä voi käsittää. Toista 
on ihmisenä mahdotonta muotoilla muuttumattoman tiedon kohteeksi. 
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Todellisuus jatkuu Minulle hänen olemisensa kautta äärettömänä. Ihmi-
nen on toiselleen rajattomuuden merkki. Tämän vuoksi etiikan rajat eivät 
kavennu kahden ihmisen väliseen suhteeseen, vaan ”toinen” edellyttää 
ymmärrykseni ”toisiksi” laajenemista, kolmannen osapuolen huomioon 
ottamista. (Hankamäki 2008,141). Rajattomuuden merkkinä oleminen 
on toisen, tässä tapauksessa autismin Sinuudessa kehittyvän minän, toisen 
omasta ei-autistisesta minästä muotoutuvan erillisen Sinä-subjektiviteetin 
arvostamista. Se on ihmisyyden merkin jakamista toisen ja itsen yhtei-
sestä kaksinäkökulmaisuudesta käsin (Laine 1993). Halutessani ymmärtää 
tulkittavan kulttuurin, tekstin tai ihmisen alkuperäistä sanomaa, joudun 
myöntymään siihen, että kieli ja käsitteet eivät koskaan sisällä tarkoitetun 
merkityssuhteen koko laajuutta. Myös tajunnan sisältö on aina erilainen 
kuin sitä vastaava käsitteellinen ilmaus (Rauhala 1990, 19). Hermeneuttisen 
prosessin kuvaileminen on mahdollista, mutta emme pysty rekonstruoi-
maan alkuperäistä merkitysten syntyä uudelleen. Sen vuoksi ymmärtämi-
nen on aina toisin ymmärtämistä. Ei ainoastaan silloin, kun kulttuuri on 
Minulle vieras vaan ylipäätään silloin, kun mikä tahansa olemassaoleva on 
Minulle itseyteni rajaama ulkopuolinen toinen. Voin tulkita ymmärtämi-
sen kohdetta paremmin tai huonommin, mutta en koskaan täydellisesti.

6.5.2 Kuka tahansa autistinen Sinä

Sinun autistinen merkitystodellisuutesi ilmenee Minulle havaintojeni 
kautta. Havaitseminen poimii Sinuutesi merkkejä poikkeavan käyt-
täytymisesi perusteella. Se muuttuu tietoa välittäväksi todellisuudeksi 
sisäisyyteni käynnistämässä samuuksien ja eroavuuksien dialogissa. Se 
muotoilee tajunnassani käsitystä Sinusta. Merkkiydyt Sinäksi Minäl-
leni. Sinun itsesi luomaa merkitystodellisuutta todentavat kommuni-
koivat manifestit, joiden kautta Minä merkkiydyn sinäksi Sinulle ja 
muutan uutena merkkinä ” Sinun autistisen mielesi itselleen konstru-
oimaa maailmaa” Me toiset, ei-autistit, olemme autismin suhteen vain 
teoreettisia osaajia. Käänteisesti peilaudumme autismin edessä ikään 
kuin ulkopuolisiksi puhumattomiksi. Puhumattomuus merkitsee 
molemmille osapuolille äänetöntä ulkopuolisuutta. Meille toisille se on 
autismikulttuurista kielitaitoa vailla olevaa outoutta. 
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Autismikulttuurin käsite on tutkimuksessani sekä teoreettinen että 
dialogisia käytänteitä määrittelevä merkki Sinun autismisi käsitteellisessä 
rajauksessa. Edustaessaan neurobiologiseen vammattomuuden kulttuu-
riin nähden puhumattomuutta, ei-olemiseen viittaava autismi on positios-
saan vastakkainen tai alisteinen vastakulttuurin puhumiseen perustuvalle 
viestinnälle. Pyrin tutkimuksessani autismikulttuuri-käsitteen avulla tul-
kitsemaan kahden toisistaan poikkeavan ilmaisukulttuurin merkitystodel-
lisuutta sekä niiden potentiaalista musiikillista mahdollisuutta ohjautua 
prosodisen merkin merkkiytymisessä keskenään viestiväksi jaettujen merk-
kien semiosfääriksi (Tarasti 2004, 245 ). 

Hermeneuttinen tulkinta perustuu tutkijan luomalle merkitystodel-
lisuudelle, hänen mielensä konstruoimaan elämismaailmaan. Tutkijan 
merkitystodellisuus on aina osa ihmistieteellisen tutkimuksen perustaa. 
Objektiiviseen ihmistä koskevaan tietoon ei voida päästä (Rauhala 1990). 
Mutta voidaan ajatella että se missä määrin tutkimuksen tulkinta on ole-
massa kulttuurille yhteisinä yleisinä merkityksinä, oikeuttaa tutkimuksen 
riittävän objektiivisuuden ja tulkinnan tieteellisen laadun. Käsillä olevassa 
tutkimuksessa lähestyn ei-autismikulttuurini ulkopuolista toista dialogis-
ten sekä metaforana laajemmin kulttuuristen merkkien tasolla. 

Musiikin merkit ovat Minua, minulle tuttuja. Autismin merkit ovat 
Sinua, minulle kokemuksellisesti vieraita. Merkkien tasolla olemme 
teoriassa dialogisesti tasavertaisia. Merkitykset ovat meihin tahoil-
lamme kulttuureissa syntyviä ja toiselle ilmaistuna siivilleen nousevia. 
Toisen sanat – tavoittaessaan ensimmäisen ilmaisemat merkitykset – 
löytävät useimmiten toisissaan kehittymisen pesäpaikan. 

6.5.3 Autismikulttuurinen Sinä

Kulttuuristen merkkien tasolla tutkimuksen humanistinen näkökulma 
laajenee eksistentiaalisemioottisesta pohdiskelusta lyhyeksi viittaukseksi 
ihmistä tutkiviin neurotieteisiin. Autismin kyseenä ollessa aivojen ja her-
moston toimintaan liittyvä neurologinen ja neuropsykologinen tutkimus 
löytää jatkuvasti omalla sarallaan uusia merkkejä ja voidaan siten tulkita 
semioottisesti autismiin liittyvien merkitystenmuodostumisten tutkimuk-
seksi. Monitieteisen tutkimukseni rajat ovat plastisia, mutta tutkimus-
kohteena olevan prosodisen merkin suhteen neuropsykologinen kontakti 
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viittaa tässä vain lyhyesti Baron-Cohenin mielenteorian tutkimuksiin. 
Puutteellisen mielenteorian käsite on yhteydessä tutkimukseni semi-
oottiseen teorian muodostukseen musiikin ja kielen mielellisten sisältö-
jen kehityksestä ja tulkinnasta. Simon Baron-Cohenin (1995) teoria on 
uudemmista tutkimuksista huolimatta edelleen yksi mahdollinen malli 
autismin aiheuttamista vaikeuksista lasten vuorovaikutuskehityksessä. 
Baron-Cohenin teoriassa autismin ydinongelmana on pidetty lasten puut-
teellista mielenteoriaa, joka selittää heidän sosiaaliset vuorovaikutusvaike-
utensa. Myös autismiin liittyvä empatian puute on selitetty mielenteorian 
avulla (Baron-Cohen 1995/1999; Frith 1989). Nykyisin on huomattu että 
osa lapsista selviytyy joistakin mielenteoriaa vaativista tehtävistä (esim. 
Annika Dahlgren 2002): Why does the bus stop when I am not getting off? 
How children with autism, Asperger syndrome and Dysfunction in attention, 
motor control and perception (DAMP) conceptualise surrounding world? 

Mielenteoria (theory of mind): 
Mielikuvitusleikkien ymmärtäminen. 
4–5-vuotiaana sinulla alkaa olla 
kykyä eläytyä toisten ihmisten ajatteluun ja tunteisiin 
alat ymmärtää, että muilla voi olla 
toisenlaisia ajatuksia ja tunteita 
kuin sinulla itselläsi.
Sinulla on kykyä vaihtaa näkökulmaa 
sitä sanotaan mielenteoriaksi. 
(Broberg et al. 2005, 110; Flavell, 1999.)

Jokaisen eliön reaktioon sisältyy ”oivaltamista” (Hume 1748). Miele-
käs kehitykseen mukautuminen alkaa luoda ”oppimistilanteita” jo varhain 
biopsykologisen toistumisen tasolla. Biologinen tarve käynnistää kehol-
liset oppimisprosessit, joiden tuloksena syntyy hahmottamista edeltäviä 
sensomotorisia tottumuksia. Kun sensomotorinen hahmottaminen kään-
netään inhimillisen ajattelun kielelle, on David Humen mukaan kyse odo-
tuksen ja sen myötä arvaamistaidon muotoutumisesta. Arvaamistaidon 
muotoutuminen luo kielellisen ajattelun mielen. Arvaaminen sisältää aina 
vähintään kaksi vaihtoehtoa. Se on omaksutun tiedon arvioimista, päät-
telykykyä, valintaa, vertailemista ja vastakohtaisten toisistaan poikkeavien 
ominaisuuksien ja muuttuvien mahdollisuuksien ymmärtämistä. Todel-
lisuuden yksinkertaisuusominaisuuksien vuoksi arvaaminen osuu usein 
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oikeaan ja menestyksellinen arvaaminen on tutkijoiden mukaan Humen 
teoriassa samaa kuin psyykkinen oivallus” (Takala – Takala 1984, 32, 108). 

Autismissa sensomotorinen hahmottaminen tai hahmottamattomuus 
väistää psyykkistä oivallusta. Elämistodellisuus ei rytmity yhtenäiseksi 
olemassaolemisen kokemiseksi, koska hahmottamisen prosessissa ei ole 
neurologisten vuorovaikutuspuutosten vuoksi odotuksen ja arvauksen 
vuorottelevaa toimintoa. Vuorotteleva toiminto on välttämätön alku jo 
kehollisten oppimisprosessien toistumisen tasolla. Se muodostaa liik-
kumatilan psyykkisen oivalluksen kehitykselle. Psyykkistä oivaltamista 
– ennakko-odotuksen ja arvailun sisäistä diskurssia tarvitaan jaetun kie-
lellisen ymmärtämisen ja inhimillisen tietoisuuden perustaksi. Vaikeasti 
autistinen lapsi ei osaa odottaa, eikä sen vuoksi juuri koskaan ehdi oppia 
arvaamaan. Psyykkisen oivalluksen kehitykselle ei ole liikkumatilaa ennen 
pysähtymisen vastavuoroista hetkeä. Siinä ovat läsnä sekä odottava kysy-
mys (lapsen katse) että arveltu vastaus (katseen vastaanottaminen), jonka 
toinen vahvistaa omalla odotukseen avautuvalla katseellaan aloittaakseen 
toisiinsa suuntautumisen merkityksiä muodostavan tulkinnan.

Sinä ja Minä
Minun kulttuuristani katsottuna Sinun autismikulttuurisi on ”häiriö-
keskeistä”. Sen merkkejä ovat epäsosiaalinen välttely ja puuttuvat kom-
munikointitaidot. Sinä opit liian hitaasti, etkä aina ymmärrä puhettani. 
Reagoit ihmisiin ja tilanteisiin liian voimakkaasti tai et lainkaan. Sinä 
olet erilainen, usein rasittavuuteen saakka levoton. Omintakeiset tapasi 
ja pinttymäsi ovat Minulle kuin vierasta kieltä. Ilmaisujesi kielioppi on 
Minulle väliimme aukeava tyhjä, kirjoittamaton sivu. Käyttäytymisesi 
ei-kommunikoivat merkit ovat rajattomia ja vaihtelevia. Sinuutesi kult-
tuuri on minulle sopimuksetonta. Tapahtuminen välillämme fragmen-
toituu. Myyttinen vieraus kerääntyy aistivan ymmärryksen esteeksi. 
Koenko Minä avuttomuutta? Olen Sinulle vierassieluinen toinen risti-
riitojen heittelemässä aallokossa. 

En tiedä, huomaatko Sinä, että etsin aluksi yleisellä tasolla välillämme 
vaikuttavia (vuorovaikutuksen) ei-kommunikoivia merkkejä. Niitä, 
jotka ovat rajattuja, vakiintuneita merkityksiä, odotusten mukaisia ja 
kaikille toisille yleisesti ymmärrettäviä. Määrittelen yleensä ei-kommu-
nikoivaksi Minulle vieraan, mitään ilmaisemattoman. 
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Autismikulttuurin-käsite antaa mahdollisuuden piirtää rajaviivaa vam-
mautuneen ja vammattoman merkitystodellisuuden väliseen vuoropuhe-
luun. Metaforinen autismikulttuuri määrittelee Minulle toiseksi havaitun 
vieraan tulkitsematonta todellisuutta. Tulkkiutumaton vieras todellisuus 
on se, jonka tunnistan ikään kuin ei-todelliseksi omista lähtökohdistani. 
Tällä tavoin ajassa muuttuva todellisuuteni sisältää myös myyttistä ei-
todellista, joka on merkkiytymisensä kautta tullut mielessäni olevaksi. Ei-
todellisen yllä on silmissäni tuntemattoman viitta. Se pukee vierassieluisen, 
identifioi ikään kuin oman elämismaailmani ulkopuolelle. En ole halu-
kas adoptoimaan havaitsemaani vierasta. Haluan hävittää hänen vieraan 
viittansa, pukea hänet tuttuun asuun. Tuttuus merkitsee Minulle minun 
kulttuuriani, omia tapoja, äidinkieltäni ja sen käsitteellistämää tulkintaa 
maailmasta. Vieraaksi havaitsemisen hetki on kuitenkin toteutuessaan 
sysännyt elämismaailmani muutokseen. Toinen, Sinä, on tullut tietoisen 
havaintoni seurauksena osaksi merkkimaailmaani. Jos Sinä, vieras, olet 
tunnistanut havaituksi tulemisesi, merkinannon prosessi on koskettanut 
meitä molempia. Myös ei-tulkittu todellisuus muuttuu, se alkaa merkitä 
kahdenvälistä ei-jaettua. Todellisuus merkitsee molemmille yhteistä ei-
jaettua. Peilaamme toisiamme erillisyydessä. Puuttuvan puheen sitoma 
ymmärtämisen vaikeus rajaa merkkiprosessin osapuolet edelleen eriävien 
kulttuuriensa merkkimaailmaan. Meidän eksistenssimme muodostavat 
kaksi merkitystodellisuutta, Sinun autismisi ja Minun ei-autismini. 

Autismi on neurobiologisena oireyhtymänä laajakirjoinen. Autismikir-
jon poikkeava neurobiologia voi ilmetä kapea-alaisina huippuälykkyyden 
osa-alueina sekä myös samoin normaalikehityksen oheen vahvistuneina 
vammaisuuden viilteinä. Autismikirjon toisessa päässä autismi voi mer-
kitä toiminnallisesti ja älyllisesti vaikeaa kehitysvammaisuutta. Sellaisena 
näyttäytyessään se jättää käytännössä osan autistisista ihmisistä kansainvä-
lisen autismikulttuuri-aatteen (2005) ja – vertaistoiminnan ulkopuolelle. 
Tutkimuksessa heijastelevien terapiaprosessien autistisilla lapsilla ja nuo-
rilla on ollut tyypillisiä autismikirjoon liittyviä kehityksen ongelmia sekä 
erityyppisiä vaikeavammaisuuden astetta lisääviä liitännäisvammoja tai 
– sairauksia. Puuttuvan puheen ja hitaan puheenymmärtämiskehityksen 
aiheuttamat kommunikointivaikeudet ovat usein sulkeneet ja myös satun-
naisesti rikkoneet autismin ”ikkunan”. 

Toisaalta taiteen kielen löydettyään monet autistiset ihmiset, lapset, 
nuoret ja aikuiset ovat avanneet monta uutta ikkunaa murtaessaan puut-
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tuvan puheen asettamia ilmaisukulttuurien rajoja. (Guerra-Lisi & Stefani 
2006, 23–27.) 

Autismin kulttuuri, ajattelurakenteet ja elämismaailma kehittyvät 
toisin, ovat toisenlaisina merkityksinä autistisille ihmisille. Autismissa 
vuorovaikutus ja sen käynnistyminen näyttäytyy poissaolevana ja hidas-
tempoisena. Autismin sävyttämä kommunikointi kiinnittyy poikkeavasti 
valtakulttuurin kieleen ja käytänteisiin. Toisin kehittyminen, vammai-
suuden Dasein, määritellään tutkimuksessa ympäröivälle kulttuuritodelli-
suudelle rinnakkaiseksi elämismaailmaksi. Autismi ei tässä tutkimuksessa 
merkitse normaalikehityksen vastakohtaa. Se tulkitaan vain yhtenä neu-
robiologisena merkkinä eri tavoin toteutuvan elämistodellisuuden semi-
oottisissa tunnistumisissa. Vammaisuuden Dasein muodostaa vieraan, 
toisin ajattelevan ja eksistentiaalisesti toisista lähtökohdista muodostu-
van kulttuurin. Tämä toisin kehittyvä elämismaailma (Dasein) rajautuu 
autismikulttuuriksi, jonka autokommunikoiva tapa ajatella asettaa kom-
munikoinnin rajoitteita kulttuurien väliselle ymmärtämiselle. Arkikeskus-
teluissa elää autismitutkimuksen ja kuntoutuskäytänteiden strukturoima 
käsitys autismikirjon asteikolle sijoittuvasta puuttuvan kielen ja kommu-
nikoivan mielen vammasta. Tämä tarkoittaa tutkimustietoon perustuvaa 
kulttuuritodellisuutta autismin ilmenemisestä, diagnosoinnista ja proble-
matiikasta. Toisaalta yleiseen autismikäsitykseen sisältyvät myös myytteinä 
elävät uskomukset ja niiden vakiintuneet lisämerkitykset Puhumattoman 
autismin merkkiin liitetään usein myös myyttisesti kommunikoimatonta 
ajattelua edustava ei-mielen käsite. 

Ellei Sinulla ole puhekieltä, Minä en ymmärrä sinua. Tieteelliseen tie-
toon perustuvan käsityksen mukaan puhuva kieli kantaa olemassaole-
misen mieltä ja ajattelua. Miten Sinä ajattelet ilman kieltä ja sanoja? 
Miten voit koskaan ymmärtää ei-autistista Minua? Kun Minä asettaa 
Sinälle tämän kysymyksen, se edellyttää autistiselta lapselta kysyjän 
ymmärtämistä ”ilman yhteistä kieltä ja jaettuja sanoja”.

Autismi määritellään tässä tutkimuksessa semioottisesti eksistenti-
aaliseksi tilaksi, yksilön tai ryhmän ainutlaatuiseksi maailmassaolemisen 
merkiksi ihmisen yleisen olemassaolemisen ja itseksi tulemisen aikajanalla. 
Autismin eksistentiaalinen tila on todellisuutta, joka tunnistuu vakiin-
tuneessa epäsäännönmukaisuudessa. Autismin kognitiivinen matka 
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sisäisen kielen mieleen ja ilmaisuun on normaalikehityksen polkuja mut-
kikkaampaa. Haastava käyttäytyminen sekä vaikeassa autismissa ilme-
nevä puheentuoton puutos sitovat autistisen ihmisen neurobiologisesti 
autokommunikoivan itsekeskeisyyden merkkeihin. Autismin merkitsemä 
tajunnanvirta on ympäristölleen tuntematonta ja katkeamatonta toisin 
ymmärtämisen avaruutta. Autistinen ihminen on toisten tavoin olemassa 
oleva, mutta toisin tekevä. Näemme hänet jäsentämässä fragmentoituvaa 
elämismaailmaansa biopsykofysiologisten hahmotusvaikeuksien ja aisti-
yliherkkien havaintoketjujen jatkuvassa puristuksessa.



7 

Musiikki ja musiikillinen

Musiikki on elämyksellistä. Se vaikuttaa kuulijaan ja saa aikaan tunneko-
kemuksia, jotka syntyvät musiikillisen ärsykkeen tai ärsykeketjun välittä-
män kognitiivisen prosessin seurauksena. Musiikin herättämää emootiota 
(affekti) edeltää olennaisesti musiikillisten rakenteiden tunnistaminen 
omaan kulttuuriin kuuluviksi ilmiöiksi. (Erkkilä 1996). Musiikillinen ajat-
telu muodostaa kognitiivista kokemusperäistä tietoa maailmasta ja maail-
massa olemisesta. Se on luovan ilmaisun puhuntaa, osa subjektin sisäiseksi 
mieleksi muotoutuvaa ymmärrystä. On huomattava, että sisäisen mielen 
käsite jää vajavaiseksi, jos sen määrittely särkyy kulttuurissa vain kielen ja 
siitä purkautuvan puheen representaatioon. Kielen ja mielen keskinäinen 
yhteenkuuluvuus mieltyy ihmiseksi tunnistumisen perusmerkiksi. Jos on 
pelkkä puhuva pää joka pysyy paikallaan, mitä tehdään ”kun raajat alkaa 
heilua”? Missä mielen sisältö on ennen kieleen tulemista? Tiedämme, 
että ajattelu ilmenee kielellisessä ilmaisussa sekä sisäisen ajattelun ohjaa-
massa toiminnassa. Kehittyvä ajattelun ja kielen yhteistyö laatii subjektin 
jatkuvaa toiminnanohjauksen karttaa, josta puheeseen perustuva vuoro-
vaikutus löytää mielekkäitä reittipisteitä kommunikoinnin kartalla suun-
nistamiseen. 

Musiikin merkitsemät reittipisteet ovat aistimuksellisia, emotionaali-
sia ja sanattomia. Kokemusperäisen tiedon löytöpaikkoina musiikillisten 
reittipisteiden mielekkyys on kiistatonta. Kognitiiviset vaikutukset kom-
munikoinnin kehityksessä ovat moniulotteisia. Non-verbaalit ruumiil-
liseen tallentuvat musiikkikokemukset määritellään tässä tutkimuksessa 
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inhimillisen ilmaisun perustaksi. Ne ovat symbolisaation tilaa ja havain-
non tasolla kokemuksellista tuntumaa, johon protokielelliset ja myöhem-
min kehittyvät puhuvan ilmaisun taidot ymmärryksen muodostuksessaan 
kiinnittyvät. On huomattava, että ruumiilliseen tallentuvat kokemukset 
tallentuvat varhaisessa vuorovaikutuksessa juuri liikkeen ja ajan rytmit-
tämiin sisäisiin suhteisiin. (Määttänen 2003). Lapsella on heti syntymän-
hetkestä biologisena kompassina osallisuuden tarvitsevuus. Kehittymisen 
edellytyksenä on maailmaan tarttuminen, valon ja äänen suuntaan kään-
tyminen. Myös maailma tarttuu lapseen avautumalla moniaistisen havain-
noinnin ja hahmottamisen liikuttelemaksi tilaksi. Lapsi kuulee, mutta 
kuuleminen ja kuunteleminen eivät ole sama asia. Kuuleminen vastaanot-
taa ja rekisteröi ärsykkeitä ei-tietoisesti ruumiilliseen kokemusvarastoon, 
kun taas tietoiset havainnot syntyvät aktiivisen tarkkaavaisuuden tulok-
sena. Aktiivinen tarkkaavaisuus edellyttää huomion tahdonalaista suun-
taamista kohteeseen, mikä on autistisille lapsille vaikeaa. Kuunteleminen 
ja erityisesti musiikin kuunteleminen on kognitiivista aktiivista toimintaa. 
Se sisältää informaation keräämistä sekä kerätyn tiedon käsittelyä ja tulkin-
taa. Kuuntelemiseen tarvitaan ”automaattinen mekaaninen (kuuleminen) 
havaitsemisen perustaso” sekä kuuntelemisen kompetenssia, joka koostuu 
kuuntelijan aikaisemmista kokemuksista ja niiden muodostamista yksilöl-
lisistä tietorakenteista. Musiikin kuunteleminen on aktiivisen luonteensa 
takia pikemminkin havainnointia kuin havaitsemista (Ahonen 2004, 111). 

Musiikin ja musiikillisen havaitseminen luo aistimuksellisen havainto-
kokemuksen sillan symbolisen alueelle myös silloin, kun kommunikoiva 
taito tai kyky ei puhuvassa kulttuurissa riitä oman sisäisen kognition ilmai-
semiseen. Musiikki on saumattomassa suhteessa elämyksellisesti koettuun 
eli ihmistä liikuttaviin inhimillisiin tunteisiin. Susanne Langerin mukaan 
musiikkia ja tunne-elämyksiä yhdistää isomorfisuus, samanrakenteisuuden 
periaate. Näin musiikin muodoissa reflektoituvat tunnetilat havaitaan ja 
tulkitaan musiikin liikkeissä virtailevien jännitevaihteluiden manifesteina. 
(Pavlicevic 1997, 30–31). 

Musiikin tehtävänä ei ole herättää tunteita, mutta sitä voidaan tie-
tyin varauksin pitää tunteiden loogisena ilmauksena. Jos musiikilla on 
tunnesisältöjä, ne ovat kielen käsitteellisten sisältöjen tapaan symbolisia 
(Langer 1982, 218). Musiikin muodoissa ilmenevä isomorfisuus ulottuu 
kulttuurisena (Soin) eksomerkkinä potentiaalisesti affektiivisen syvätun-
nossa vaikuttavaan elämyksellisen protokielen rytmittymiseen ja näiden 
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rytmisten jännitteiden vaihteluun. Siinä tapauksessa musiikissa liikkuvat 
kulttuurin mielelliset sisällöt muodostuvat toistuvasti uudelleen subjek-
tien ja musiikin tiedostamattomissa dialogisissa merkityssuhteissa. Saman-
rakenteisuuden periaate sisältää erityisesti samanaikaisuuden osa-alueen. 
Musiikki syttyy elämään ihmisen kosketuksesta, kun se saa merkityksen 
luodessaan prosessoivan tilan subjektin sisäiselle intertekstuaalisuudelle. 
Musiikin symbolisissa muuttuvissa muodoissa on varhaisten tuntoisuuk-
sien risteymä (meeting point tai present moment), johon ihminen palaa 
primaarielävyytensä kannattelemana toistuvasti. Musiikillisen avautumi-
nen lapsen aistivan kuulemisen kiintopisteeksi alkaa vierastaa ”mekaani-
sen” tapahtuman käsitettä, kun mukana liikkuvat elämyksellisesti koetut 
inhimilliset tuntemukset tai niiden verkottumisen luonnollinen kehitys-
kehikko. Kuuntelemme musiikkia. Sisäinen maailmamme ei muutu koko-
naisuudessaan musiikiksi, mutta se laajenee musiikilliseksi. Musiikillisuus 
on eksistentiaalista sisäisyyttä. Se ilmenee kielessä, sekä intentionaalisen 
toiminnan sisäisessä ja näkyvässä mielessä. Samoin se hengittää ihmisen 
ruumiillisen ja tietoisen ajattelun yhdistämässä eläväksi tulemisen inhimil-
lisessä soinnissa. 

Musiikki ei taiteen ilmaisemassa luovuuden semiotiikassa metakie-
leksi määriteltynä palaudu kieleen. Mutta sillä on kyky palata ja paikantaa 
itsensä symbolisesti kerronnallisena ihmisen keholliseen ymmärrykseen ja 
sitä sanoittavaan ajallisen mieleen, jolloin se täyttää kielellisen tilaa ihmi-
sen ajattelussa. Sanoittuminen on primaaristi havaitsevaa subjektin sisäi-
sen elämismaailman (Dasein) jäsentymistä musiikin symbolisen kautta. 
Taiteen kerronnallisuus paikantuu subjektin kehomieleen kokemuksina ja 
mielikuvina, jotka sanoittavat subjektin ja ympäristön vuorovaikutussuh-
teiden syntymää ja kehittymistä. Sanoittuminen merkitsee emotionaalista 
sisäisen selittymisen prosessia, maailman tajunnallista ymmärrettäväksi 
prosessoitumista (tekeytymistä). Tekeytymisen käsite viittaa siihen että 
monet yksilökehityksen sisäiset lajityypilliset prosessit ovat huomaamatto-
mia, luonnostaan tapahtuvia. Maailma ei selity ainoastaan yksilöllisen tai 
yhteisöllisen subjektin omaksumina puhuttuun kieleen jonottavina infor-
matiivisina sanoina. Kielenkäytön sisäinen mieli alkaa hahmottua kehi-
tyksen merkkeinä ihmiseen jo ennen syntymää ja ennen toisen puheena 
koskettavaa kieltä. Lapsen primaarihavainnoissa aukeava ymmärtäminen 
ei aluksi merkitse kuullessaan yksittäisiä kieleen kuuluvia sanoja. Aisti-
mellis-affektiivinen havaitseminen tarttuu laajempiin kokonaisilmaisua 
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kantaviin prosodisiin lausumiin. Niitä voidaan eksistentiaalisemioottisesti 
nimittää mielekkään kielenkäytön tiedostamattomiksi esi-merkeiksi (pre-
sign). Musiikki nivoutuu symbolisen ajallisessa hahmottuviin muotoihin. 
Se jäsentää ilmaisurakenteiden jatkuvaa liikettä ja ymmärretyksi tulemisen 
taitekohtia. Se on ilmaisevan subjektin kielenalaista sisäisyyden kokemista. 
Musiikin soivaan liikkeeseen kytkeytyvä ruumiillinen ajattelu ei muodostu 
puhuvaksi kieleksi. Se vakiintuu toistuvien havaintojen kautta kokemus-
maailmaksi, joka muuttuu kehittyvänä ymmärryksenä inhimillisen toi-
minnanohjauksen automaatioiksi. Ruumiillisen liikkeiksi vahvistunut 
mielekkyys sijoittuu kielen sisäisyyteen prosodisten piirteiden tapaan. Pro-
sodinen ruumiillisen merkin liike on myöhemmin puhekieleen kätkeytyvä 
toistuva entiteetti, luonnollisen huomaamaton, mutta sosiaalisesti välttä-
mätön kielen biopsykofysiologinen (semiologinen) ele.

Käsillä olevassa tutkimuksessa etsitään merkkejä, joissa musiikki palau-
tuu toistuvasti mieleen ja merkkiytyy kielellistä vuorovaikutusta edeltävän 
ja sisältävän ilmaisun vastaanottaviksi kokemuksiksi. Musiikin kokemuk-
sellisuus saa ajallista aistivan muotonsa havainnoissa ja elämyksissä. Se liik-
kuu sensomotorisiin toimintoihin tarttuessaan kognitiivisen ajattelun ja 
sisäisinä syntyvien tunnemerkitysten vakiintumisessa. Kielellinen merkki 
on kulttuurin puhuntana luokittelevaa ja nimeävää, ei-kokemuksellista. 
Se edustaa sopimuksenvaraiseen ja siinä mielessä suljettuun merkitys-
koodiin sidottua ilmaisua. Se, mikä kielellisessä on merkittävää, välittyy 
toisen sanomassa ja sen sisäisen merkkimaailman jaetuksi tulleessa tulkin-
nassa. Musiikin sitoutuminen ihmisen ajalliseen olemassaoloon tuottaa 
sensokulttuurisia merkkejä, jotka ohjaavat kehitystä kielen ymmärtämi-
seen. Sensokulttuurinen tarkoittaa lajityypillistä tuntoisuuden elementtiä, 
joka sisältyy inhimilliseen kehitykseen organismin sisäisenä ja ulkoisena 
tekijänä. Kokemuksellisuutensa ansiosta musiikki palaa toistuvasti bio-
semioottisten kehityskulkujen kautta takaisin osaksi ihmisen ruumiil-
lis-emotionaalista merkkijärjestelmää. Kielellisen koodin merkitseväksi 
muuttava musiikillinen prosodia merkitsee esiymmärtävän liikkeellisyyden 
ensin elämyksellisessä kehossa ja vasta myöhemmin sen perustalta ulko-
puolisen mallin ja sisäisen mielen yhdistävässä kielessä. Musiikki viittaa 
luonnollisen kielen metakielenä itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen sig-
nifioituessaan kokemuksellisen taiteelliseksi merkitsijäksi. Se taipuu sym-
bolisena diskurssina, puheen sisäisinä musiikillisina merkkeinä kulttuurin 
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ja autistisen ihmisen olemassa olevaa tai mielen sisältöinä olevaksi tulevaa 
viestintää välittäviksi merkeiksi. 

7.1 Musiikin itsearvosta 

Musiikkikulttuurin olemassaoloa ohjailevat kulttuurin asenteet ja arvot. 
Arvot syntyvät ihmislähtöisinä ja säilyvät kulttuureissa kollektiivisen ajat-
telun ja kulttuuritekojen kautta. Musiikkikäytänteet, tavat ja genret, sekä 
niitä ohjailevat kulttuuriset teot ovat fyysisiltä sisällöiltään ja yhtymäkoh-
diltaan pääasiassa yhteiskunnallisia, yhteisön elämismaailmaa muotoilevia, 
eivätkä vielä sisällöltään musiikillisia. Musiikin ajatteleminen tai musiik-
kiin kohdistuva teko on jo musiikkia. Se edustaa musiikkia ja osoittaa 
myös ihmisen tuntemaa arvostusta tai ei-arvostusta. Arvostus ja ei-arvos-
tus edellyttävät kohteen tuntemista, suhdetta sen sisältämiin merkityksiin 
tai edes aavistusta, tuntumaa sen oletettuun sisäiseen merkityksenmuo-
dostamiseen. Voidakseen käsittää musiikin taiteellista subjektiviteettia ja 
ymmärtääkseen musiikin soivaa semiosfääriä itsessään itselleen ihmisen 
on mahdollista kommunikoida aistihavaintojensa, mielikuviensa ja musi-
soimisensa välityksellä musiikissa, musiikin kautta ja musiikin kanssa. 
Musiikki on elämyksellinen kohdattava. Se merkitsee tuntevan liikkeel-
lisen tilan ihmisen keholliseen olemassaoloon. Kyseenä oleva kehollinen 
virittyneisyys viittaa sensomotorisen maailmassa olemisemme keskukseen, 
kokemukselliseen perustilaan joka on lähtökohta subjektin maailmasuh-
teen muodostumiselle (Klemola 2005, 162). 

Tilan antaminen musiikillisen merkeille on itsen sisäisyytenä kom-
munikoivan liikkeellisen merkityksenmuodostumisen vastaanottamista. 
Musiikki ilmenee fyysisesti temporaalisena taiteena, ajallisuuteen sitou-
tuvana. Samanaikaisesti se on myös vapaassa (ajattomassa) tajunnassa 
virtaava kokonaisuus. Musiikki voi liikkua ja soida ihmisessä ja ihminen 
ikään kuin vastaavasti soida ja liikkua musiikissa. Musiikin kumoamaton 
taiteellinen arvo sisältyy sen transsendenttiin metatasoiseen substanssiin. 
Ihminen luo välittömän suhteensa musiikkiin primaarielävyydessään, 
mutta myös Daseininsa ulkopuolella. Tämä elämismaailman ulkopuoli-
nen sfääri täyttyy ihmisen subjektiivisen maailman avautumisella. Ihminen 
löytää musiikin itsensä ulkopuolisena objektina ja tavoittaa sen kuitenkin 
samanaikaisesti ikään kuin resonoivana itsenään itsessään. Samassa semi-
oottisessa merkityksessä syntyvät myös muut taide-elämysten luomat 
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esteettiset kokemukset, kuvan, runon, kirjallisuuden, näyttämötaiteen, 
tanssin tai arkkitehtuurin muotoilemat ruumiillisen ”sisäiset somaattiset 
sanat”. Taide, mahdollisesti syvimmillään musiikki, voi olla se transsen-
denttinen itseydessään kielellisen havaintomaailman ulkopuolinen miljöö, 
jossa tiedostamaton sensomotorisesti jäsentää subjektin ”sisäistä puhetta”. 
Se merkitsee katkeamatonta metamodaliteettien aktiviteeteista ohjautu-
vaa itse-prosessia kulttuurin sitomassa ja vapauttamassa elämismaailmassa. 

On huomattava, että musiikki ei kadota sille myönnettyä taiteellisen 
merkkiä ottaessaan roolin musiikkiterapian tai – kasvatuksen välineenä. 
Sen merkitty taideluonne taittuu tai muuttuu toiseksi ainoastaan sen sisäl-
töön (Signifié) kohdistuvien asenteiden ja arvojen murroksessa. Semiotii-
kan näkökulmasta kulttuurisia sisältöjä hallitsevat arvot ovat suhteellisia 
ja sopimuksenvaraisia. Eksistentiaalisemioottisen merkkeinä ne sijaitsevat 
transsendoituneina ihmisten mielissä ja ovat näin Daseinin ulkopuolella 
tapahtuvia subjektin valintoja. Arvot ohjaavat ihmisten suhtautumista, 
sopeutumista ja teon aktiviteetteja fyysisen elämismaailman todellisuu-
dessa. Ne vaikuttavat ihmisten musiikkisuhtautumisiin, mutta eivät itse 
musiikkiin. Musiikki itsessään on. Ihmisen musiikkiin asennoituminen voi 
sen sijaan vaihdella ja elää usein jatkuvassa muutoksessa, joko syvenevän 
laajenemisen (lähestymisen) tai satunnaisen typistymisen (loitontumisen) 
tilassa. 

Arvot ja arvostamiset muotoilevat joko näkyvinä tai peitettyinä kult-
tuurin ilmaisumuotojen säilymistä ja kehitystä. Arvojen syntymässä, 
siirtymissä ja muutoksissa ihminen sitoo ja sijoittaa itsenä olemistaan 
sen hetkiseksi koettuun ja käsitettyyn, omaan pysyvyyden ja muutoksen 
välissä tasapainoilevaan subjektiiviseen maailmaan. Arvojen pysyvyys on 
usein yksilön elämää vakiinnuttava tekijä. Arvojen pyrkimys muutok-
seen sen sijaan langettaa ihmiselle eksistentiaalisen epävarmuuden tilan, 
joka paljastuu toistuvasti ennakoimattoman huomisen vääjäämättömässä 
kohtaamisessa. Musiikin taiteellis-esteettisen arvon sitoutuminen yksilön 
musiikillisen kompetenssin mittapuuksi, diplomiksi analyyttiseen korkea-
kulttuuriseen musiikkinautintoon on edustanut historiassa sekä musiikil-
listen käytäntöjen että ihmiseen itseensä kohdistuvaa luokittelua. Musiikki 
on ilmennyt ”säveltaiteena” vasta musiikillisten tekniikoiden tasolla, jossa 
sen päämäärä on käytännössä yksinomaan taiteellinen ja sen vuoksi suh-
teessa muihin sosiaalisiin käytänteisiin autonominen. Terapiassa tai musii-
kin muissa sosiaalisissa käytännöissä ”autonominen” taiteellis-esteettinen 
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tarkoitusperä ei kuitenkaan ole ensisijainen tai relevantti (Stefani 1985, 19). 
Kysymys ei aina ole musiikin taiteellisesta itsearvosta sinänsä, vaan siitä 
musiikin kulttuurisesta arvottamisesta ja arvostamisesta, jonka ilmenemi-
sen kautta ihminen määrittelee itsensä ja yhteisöllisen asemansa sekä itsel-
leen että muille. Stefanin musiikillisen kompetenssin mallissa taiteellinen 
ja kansanomainen kompetenssi ovat koodijärjestelmän ääripäissä. Kompe-
tenssin hierarkia heijastaa musiikkisuhteen ja–taitojen kehitystä kulttuu-
risiksi käytänteiksi luokiteltuina yleiseltä aistihavaintoskeemojen tasolta 
yksilöllisen taideteoksen ja analyyttisen ymmärtämisen tasolle. 

Taiteellinen taso viittaa kehittyneimpänä kompetenssin tilana ihmisen 
fyysisestä elämismaailmasta (Dasein) erottautuvaan musiikin transsen-
denttisen olemassaoloon. Musiikki on olemassa mielessä hahmottuvana 
objektina (sekä resonoivana subjektina). Se on tavallaan itsenäinen toi-
nen, josta on fyysisesti etäännytty rajaamalla aistihavaintojen välittämä 
kokemus teoreettisen tiedon ja analysoinnin ulkopuolelle. Musiikki voi 
olla ihmisen ruumiillisuuteen kytkeytyvän semanttisen ja loogisen moti-
vaatio-ominaisuutensa vuoksi temporaalisesti kerrostuvan elämänkaaren 
vahva perusta suhteessa ihmisen kehittyvään kykyyn tietää lisää ja ana-
lysoida enemmän. Musiikillisen semiosis voi ruumiillisuutta edustavana 
semanttisena eleenä sijaita käsitteellisen tiedon alkulähteillä, sen olemi-
sen ja tekemisen liikkeitä aksentoivassa metakognitiivisessa ytimessä. Mikäli 
musiikillisen semiosis on ruumiillisuuteen merkkiytyvä universaali ilmiö, 
on mahdollista että myös kokemuksellisten aistihavaintoskeemojen kautta 
kansanomaisen kompetenssin tasolla tapahtuva musiikin ymmärtämi-
nen voi tietyissä konteksteissa sisältää musiikin taiteellisen kompetens-
sin mielellisen tajuamisen ja symbolisen siirtymän. Tämä kehitys ilmenee 
autistisella ihmisellä ei-teoreettisen ja ei-analysoivan tiedon kehollisina 
merkkeinä, semanttisina musiikkiin uppoutumisen eleinä, ilmeinä (koh-
distettu hymy), liikkeinä (tanssi), havahtumisena (lähestyminen, pysäh-
tyminen, katse) ja inhimillisenä läsnäolona (ilon ja hyvänmielen ilmaisut, 
aloitteellisuus ja vuorottelu). Musiikillisen kokemisen ja -käyttäytymisen 
signifikaatio on potentiaalinen viite esikielellisen mieleen ja tiedostamatto-
man keholliseen tulemiselle. Sitä edeltävät hypoteettisesti musiikin kerron-
nallisiin merkityksiin leimautuvat prosodisen mielen aksentoivat piirteet. 
Tutkijana oletan, että musiikin ja autismin välinen prosodinen merkkiyty-
minen paljastaa musiikin ja kielen jakamien prosodisten merkkien yleisen 
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kommunikointiin ja terapeuttiseen vuorovaikutukseen liittyvän syvämer-
kityksen.

Käsillä oleva prosodisen ilmaisun tutkimus kysyy esiymmärtävän 
musiikillisen kognition kehittymistä autistisen lapsen varhaisissa kehi-
tysvaiheissa. Autismiin liittyvät ontogeneettiset ongelmat ovat musiik-
kiterapiaprosessien antina avanneet tutkijalle mahdollisuuden tarkastella 
autismin viivästynyttä ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen omaksumista. 
Musiikin ja kielen sisäiset, prosessoinnin hitaudesta fragmentoituneet 
prosodiset parametrit ovat nousseet musiikillisessa dialogissa esiin uudella 
tavalla muuntuneen temporaalisuuden korostaessa niiden itsenäistä aksen-
toivaa merkkiluonnetta. Prosodiset piirteet edustavat puhutun kielen ja 
musiikin äänellisessä jatkumossa – sen laajemmassa temporaalisessa raken-
teessa – ilmaisun merkityksiä luovaa muuntelua. Se koordinoi puheil-
maisua tai improvisoitua ja esitettyä musisointia ilmaisun ohjautuessa 
tulkitsevaa toista kohti. Luonnollisen puheen toteutumisessa prosodisten 
piirteiden todellinen eksistenssi ei samalla tavoin merkitse, sillä ei-autisti-
nen ilmaisu kohtaa yleensä normaalin havaituksi tulemisen ja konventio-
naalisen tulkinnan. 

Prosodisten piirteiden luonne on transsendenttinen. Niiden merk-
kiys sulautuu musiikilliseen ja puheentuoton kielelliseen. Tämän vuoksi 
puheen prosodiset piirteet havahduttavat kuulijan vasta puheilmaisusta 
puuttuessaan. Ne tulevat merkityiksi ei-läsnäolevina ja saavat näin täytey-
tensä negaatiossa tapahtuvan transsendoitumisen merkkeinä. Prosodisen 
merkin analyyttinen pohdiskelu liittyy tutkimuksessa eksistentiaalisemi-
oottisen subjektiteorian ohella varhaisten aistitoimintojen synestesiaa 
korostavaan Globaalikielten teoriaan ja sen taideterapeuttisiin käytän-
töihin. (Guerra Lisi & Stefani 2006.) Teoriaa soveltava MusicArt-tera-
pia on alun perin kehitetty autismin ryhmäkuntoutuksen menetelmäksi. 
Sen kuntouttavat käytännöt perustuvat neurotieteelliseen tutkimukseen, 
bio- ja kulttuurisemioottiseen taiteidenväliseen kieliteoriaan, sekä luovuu-
den varhaiseen taideterapeuttiseen tukemiseen ja taiteenteon sosiaalisen 
luonteen hyödyntämiseen. MusicArt-menetelmään sisältyvät globaalikie-
let ovat toisistaan eriytyviksi taidemuodoiksi kehittyviä metakieliä, joi-
den ilmaisullinen luovuus syntyy prenataalisen kehityksen universaaleina 
arkkityyppeinä. Tässä symboliteoreettisessa tulkinnassa subjektin var-
haisimman kehitysvaiheen ”muistijäljet”, kehomielen tiedostamattomat 
alkukuvat aktivoituvat yksilön myöhemmissä kehitysvaiheissa. Ne ovat 
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ilmeisen selvästi esillä erityisesti taiteilijoiden, pienten lasten ja vammaisten 
ihmisten taiteellisessa ja taiteidenvälisessä työskentelyssä. Globaalikielten 
teoria on merkkiteoreettisesti lähellä prosodisten piirteiden merkkiytyvää 
ilmaisullista eksistenssiä. Prosodinen piirre saa käsillä olevassa tutkimuk-
sessa inhimillisen merkkiytensä juuri varhaisten kehitysvaiheiden elämyk-
sellisissä siirtymissä ruumiillisesta musiikilliseen ja musiikillisesta sisäisen 
kielellisen muotoa luovaan mieleen. Julia Kristevan khora on Platonilta 
peräisin oleva käsitelaina. Semioottinen khora kuvaa viettien, eleiden, into-
naatioiden ja kinetiikan esikielellistä tasoa lapsen kehityksessä ennen kie-
lellisen kyvyn jäsentymistä (Tarasti 2004, 243; Välimäki 2005, 163–204). 
Prosodinen merkki aloittaa symbolifunktioon muotoutumisen khorassa, 
jossa Globaalikielten teoriassa nimetyt muotoa luovat sisäiset aakkoset 
(morpho-alphabet) harjaantuvat samansuuntaisesti prosodista merkkiä laa-
jempiin tehtäviinsä. (Guerra Lisi & Stefani 2006,14 –15.) 

7.2 Musiikillinen kommunikointi

Musiikillinen kommunikointi, kuten ilmaisu yleensä alkaa sosiaalisesti 
merkitä tekoina vasta vuorottelevassa situaatiossa, jossa se tulee odotetusti 
toisen taholta vastaanotetuiksi ja saa hetkeen sitoutuvan tulkinnan. Proso-
diset piirteet ovat yhtäältä se metamodaliteettien temporaalinen välittäjä, 
joka sitoo subjektin aktiviteetteja kattamalla ilmaisun emotionaalista tilaa. 
Emotionaalinen osa on kommunikoinnin laaja-alainen informaatiofokus, 
jossa välittyy sanojen lisäksi hengissä säilymisen kannalta välttämätön pri-
maaritieto: ensivaikutelma, suhtautuminen, turvallisuus, halu kommuni-
koida ja liittyä, olla tilanteessa ja ”toisen vaikutuspiirissä”. Tunne-elämän 
siirtymiä ohjailevat prosodiset merkit varmistavat ihmisten välisen vies-
tinnän olemalla akustisesti läsnä vuorovaikutusten mukana muuttuvassa 
elämismaailmassa. Toisaalta prosodiset piirteet ovat transsendoituneita 
metamodaliteetteihin viittaavia sisäisen merkkejä, joiden olemassa ole-
minen ilmenee kulttuurin kommunikaatiorakenteissa konventionaalisten 
sisältöjen primaarielävyydestä nousevissa merkityksissä. 

Ilmaisurakenteiden merkkiytyvää sisältöä edustaa parhaimmillaan 
ihminen itse. Hän on kommunikoidessaan musiikin tavoin analogisesti 
sekä kielen sisä- että ulkopuolella. Kielen ja musiikin sisäpuolinen (= 
ihminen kielessä, kieli ihmisessä) kieleen ja musiikkiin tuleminen ja siinä 
oleminen tarkoittaa kommunikoivan ilmaisun tuottamista, ymmärtämistä 
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ja ajattelua. Kielen ulkopuolinen suhteessa Daseiniin tarkoittaa kielellisen 
sisintä. Siis kielellisen sisin on ikään kuin kehityksen myötä kadotettuna 
kielen ulkopuolelle ja uudelleen löydettävissä sieltä (sensokulttuuri). Kie-
lellisen sisin on kielessä ilmenevää prosodista, mutta ei ainoastaan kielen 
ilmaisua vaan ruumiillisen semiosista. Se on elämismaailmaa (Dasein) 
ympäröivältä tiedostamattoman mielen kehältä piirtyvää sidosta trans-
sendenttiin, musiikillisen kantamaan ajattoman tietoon minuuden eksis-
tenssistä. Kun ihminen tavoittaa musiikillisella ilmaisullaan toisen, hän 
tavoittaa musiikillisen transsendenssin kautta toisessa yhteisen jaettavan, 
emotionaalisesti merkityn, joka ilmenee myös hänelle itselleen. 

Emotionaalisesti merkkiytyvä on musiikillisen dialogin kerrostuva 
subjektius, eksistentiaalista tilaa luovan välittäjyyden tapahtuminen. Se on 
subjektien väliin muotoutuva kolmas, joka syntyy vuoroin vaikuttamisesta 
ja ilmaisee ykseyttä johon dialogin molemmat osapuolet subjektoituvat 
vuorottelevan osallistumisensa kautta. (Tarasti, 2004, 85.) Emotionaa-
lisesti merkitty voi esiintyä kielessä semanttisesti (leksikaalisina) ”ruu-
miittomina” sanoina, automaattisen kielenkäytön tyhjänä monologina 
(Bahtin), mikä autistisessa kaikupuheessa on vailla kohdennettua vas-
taanottajaa tyypillistä. Tai se voi aueta dialogiin, jossa se pukeutuu puhu-
jan ilmaisevana merkkinä toiselle osoitetuksi jaetuksi sanaksi. Bahtinille 
sana merkitsee täysimerkityksistä sanaa, puheen dialogista vuorovaiku-
tusta. Siinä dialogi toteutuu vain tietoisuuden läsnä ollessa. Musiikillinen 
ilmaisu kätkee yhteisen jaettavan puhutun kielen tavoin. Se piiloutuu esillä 
olemisensa situaatioon, käsillä olevan tutkimuksen kohteeseen, prosodi-
siin piirteisiin Musiikissa yhteinen jaettava, emotionaalisesti merkitty on 
vahvemmin läsnä. Se paljastaa itsensä herkemmin kuin puheessa. Sen läs-
näolo sykkii ilmenemisen ja tulkinnan välisessä dialogissa, joka manifes-
toituu vastavuoroisina musiikkiin tai kieleen ääntyvinä liikkeinä. Dialogi 
edellyttää toteutuakseen emotionaalisesti syvän yhteisen jaettavan. Sil-
loin prosodisten piirteiden kohtaama tulkinta kannattelee tietoisuuden 
liikkeitä soivassa ja lauletussa musiikissa, samoin kuin muissa taiteissa ja 
puhutussa kielessä. Situaatio tai situationaalisuus on tietoista olemassaoloa 
suhteina todellisuuteen. Tässä todellisuudessa ihmisen tajunnallisuus on 
psyykkis-henkistä olemassaoloa verrattuna kehollisen olemassaolemiseen, 
joka on orgaaninen tapahtuma. Elämykset paikantuvat tajunnan tiloihin 
ja osallistuvat mielellisen sisältöinä merkitystä muodostaviin prosesseihin. 
(Rauhala 2005, 32.) 
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Musiikillinen kognitio kattaa käsitteellisesti kaikki ne prosessit, joi-
den kautta kasvava ja kehittyvä ihminen hankkii musiikkitietoa ja kehit-
tää musiikillista tietoisuutta. Samoin kuin kielelliseen kiinnittäviä myös 
musiikilliseen ohjaavia kognitiivisia prosesseja ovat kehityksen eri osa-
alueilla havaitseminen, ymmärtäminen, ajattelu ja päättely (Maijala 2003; 
ks. myös Papoušek 1996, 38–40). Tutkimushypoteesini lähtökohdista 
kulttuurin musiikillinen vrt. yksilön musiikillinen hahmottuu prosodisten 
attraktiopisteidensä avulla ruumismielen temporaalisiksi sensomotorisiksi 
rakenteiksi jo ennen reseptiivisen kielenkehityksen alkua. Ruumismieli 
on käsitteenä oikeaan osuva, sillä mikään entiteetti ei ole kehittyvässä 
ruumiillisuudessa tarkoituksenmukaista mieltä vailla. Ruumismielellä on 
tulevaisuutta kohti tarkoitettu liikkeellinen mieli biosemioottisen pin-
nanalaisessa kehittymisessä, sekä lajityypillinen itse-ymmärrys tästä kehit-
tymisen prosessista. Musiikillisen avoimet merkitysskeemat eivät edellytä 
kuulijaltaan ja kokijaltaan myöhemminkään kielellistä kommunikointia, 
mutta erityisesti varhaisen kaoottisen kehitysvaiheen (Erkkilä 1997; Basch-
Kahre 1985) aikana, sekä prenataalisella kaudella jo ennen sitä, musiikin 
mahdollisuudet vuorovaikuttaa kehittyvän yksilön kanssa ovat olemassa 
prosodisten piirteiden psykofysiologisessa situaatiossa.

7.3 Musiikin prosodiikka

Prosodiset piirteet esiintyvät ensin muotoutuvan kehollisen psykofysio-
logisina aksentteina kohdussa kehittyvän lapsen ja hänen syntymäänsä 
odottavan äidin keskinäisessä sisäisessä vuorovaikutuksessa. Sikiön aistien 
kehittyessä ja ympäröivän äänimaailman laajetessa ajallisuutta hahmotta-
vat prosodiset tekijät transponoituvat musiikillisen liikkeen eksistenssiin. 
Musiikillisen prosodiikka alkaa valmistaa kokijaansa seuraavaan ilmaisulli-
seen prosessiin, joka tavoittelee kielellisen syntymää avaimeksi symbolisen 
ajattelun kehittymiselle. Prenataalisen vaiheen psykofysiologista kommu-
nikaatiota voidaan kuvata ikään kuin kehittyvän subjektin yksilöllisten 
alkutekstien kirjeenvaihtona, joka muodostaa geneettisen perustan yksi-
lön myöhemmälle kulttuuri-identiteetille ja sen sisäiselle kokemukselli-
selle (intertekstuaaliselle) kehitykselle. 

Prosodisten piirteiden semioosi alkaa kehittyä paineenvaihteluina jo 
sikiön ja lapsiveden välisessä biologisessa kontaktissa kannatellen ihmistä 
ja hänen kahdenvälistä maailmaan tulemistaan aina sikiökehityksen alku-
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hetkistä elämän viimeiseen hengenvetoon saakka. Kahdenvälisellä maa-
ilmaan tulemisella tarkoitan sitä, että ihmisen subjektiutta luova suhde 
on aina kaksisuuntainen, toiseen ja olemassa olevaksi tiedostuvaan itseen 
suuntautuva. Prosodisten piirteiden aksentoiva jatkumo säilyttää liikkeen 
muodossa ihmisen kehollisen, ruumiillisen, musiikillisen ja kielellisen ajat-
telun keskinäiset yhteydet punoutumalla yksilön signifikaatioon kaikissa 
eksistenssin jatkuvuutta kysyvissä laji- ja yksilökehitykseen liittyvissä tun-
temisen, taitamisen ja tietämisen tilanteissa. Kielellistä kommunikointia 
väistävän autistisen lapsen kehityksessä ilmaisun aksentoiva prosodinen 
ydin kohtaa lapsen efektiivisyydellään. Esiintyessään musiikillisen sisältönä 
se hahmottaa avoimiin skeemoihin perustuvaa ”väljää struktuuria”, johon 
suhtautumisessa lapsi voi antaa musiikille merkityksiä itsestään käsin siten 
kuin aistii, kokee, ymmärtää ja haluaa niiden itse-prosessoituvassa maail-
massaan muodostuvan. 

Musiikki kuuntelee kertoessaan ja kertoo kuunnellessaan. Siihen voi 
sijoittaa sisäisesti esimerkiksi turvallisen ja ymmärtävän äidin kulttuurisen 
edustuksen. Musiikki viestii autistisen lapsen mielessä hänen vaillinaiset 
varhaiset kommunikaatiotaitonsa huomioiden, vaatimatta liikaa kielellistä 
ilmaisua tai sosiaalista suoriutumista. Musiikki avaa non-verbaalin ilmai-
sumahdollisuuden, mutta tarjoaa toisaalta myös äänellisen subjektiivisesti 
muovautuvan maailman, johon voi vetäytyä itsekseen ja rajata sen tahto-
essaan soimaan vain itselleen. Musiikki on sisäisesti ’vapaampi maailma’, 
mutta jäsentää silti soivina muotoina itse-subjektin kiinnittymistä ulkoi-
seen elämismaailmaan sitomalla sitä juuri kunkin hetkiseen käsillä ole-
vaan aikaan ja paikkaan. Musiikin energisyys ja harmonia ovat yksilöllisen 
merkitsijöitä erityisesti juuri musiikin kuuntelun tai improvisaation tois-
tuvissa dissonansseissa. Ne ennakoivat musiikillista purkautumista omassa 
soivassa etenemisessään sekä reflektoivaa dynaamista muutosta musiikkia 
myötäilevään liikkeeseen käynnistyvässä havainnoivassa ihmismielessä.

7.4 Musiikillinen kognitio

Musiikillinen kognitio määritellään tutkimuksessa kehityksen energeetti-
seksi merkitsijäksi. Se ilmenee yksilön tai yhteisön elämäkaaren mittaisena 
kulttuurisena jatkumona, jonka musiikillinen itseys ja tiiviys vaihtelevat 
suhteessa kielellisen kognition olemassaoloon ja ilmenemiseen sosiaalisten 
kontekstien vaihtuessa. Musiikillisen kognitio voi tarvittaessa kannatella 



97 — Luku 7. Musiikki ja musiikillinen

esikielellisen sosiaalisen kognition syntymää, johon aktiiviseksi muotou-
tuva mielen kompetenssi juurruttaa vuorovaikutteiset kehitysedellytyk-
sensä. Mielen kompetenssilla tarkoitan yleisesti psyykkiseen hyvinvointiin 
viittaavaa ihmisen merkkiä ’vuorovaikutteista minuutta’, jonka kehittyessä 
ihmisellä on kyky tuottaa ja vastaanottaa kommunikoivia merkityksiä 
omien tietojensa, taitojensa ja toimintojensa varassa. Vuorovaikutteinen 
minuus ilmenee ensisijaisesti ihmisen annettuna luonnollisena oikeutena 
ja resurssina ymmärtää, käyttää ja tunnistaa omaa puhuttua äidinkieltään. 
Samoin se ilmenee myös useimpien muiden kulttuurin ilmaisumuotojen 
hallintana aina kulttuurin kielellisistä sisällöistä tarjolla olevien taide- ja 
työskentelymuotojen yksilöllisiin ja jaettuihin kommunikaatio- ja ilmai-
sumahdollisuuksiin.

Autistiselta ihmiseltä puuttuu juuri tuo välttämätön luonnollinen 
resurssi, kieleen ja kulttuuriin juurruttava vuorovaikutteiseksi kehittyvä 
minuus. Autismi määritellään nykytutkimusten perusteella neurobiolo-
giseksi keskushermoston kehityshäiriöksi, jonka oireet ilmenevät ensi-
sijaisesti sosiaalisesti poikkeavana käyttäytymisenä. Autismia edustaa 
tiettypiirteinen yksilöllinen käyttäytymiskuva, joka ei monimuotoisen 
esiintyvyytensä vuoksi ole selkeästi nimettävissä rajatuksi vammaksi tai 
poikkeavuudeksi. Autismissa käyttäytymiskuvaan kuuluvat eriasteisina 
puuttuva tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, 
rajoittunut, toistava tai stereotyyppinen käytös, sekä poikkeava reagointi 
aistiärsykkeisiin. Autismi voi ilmetä joko ”puhtaana” oireyhtymänä tai 
kuten usein todetaan, laajemman kehitysviiveen ja -vammaisuuden aktii-
visena lisänä. Minuuden kehittyminen itsetajuiseksi dialogiseksi koko-
naisuudeksi on autistisella ihmisellä vaillinaista ja hidasta. Oppiminen ja 
edistyminen on kokonaisuudessaan työläämpää. Se poikkeaa sekä toteu-
tumistavoiltaan että korvaavilta omakielisiltä merkityksiltään normaalista 
yksilökehityksestä. Autistisen ihmisen taidot jäävät usein ympäristöön 
sopeutumisen osalta sosiaalisesti riittämättömiksi, jolloin hänen erilaisuu-
tensa edustaa toisille vierasta ’autismin sanelemaa’ kulttuuria.

Yhteinen kieli ilmaisee ihmisten välillä ennakoivaa tuttuutta ja luotet-
tavuutta. Se tarkoittaa suuremmassa määrin ymmärretyksi tulemista kuin 
tahatonta kielen ulkopuolelle jäämistä. Koemme kuuluvamme kieleen, 
kietoudumme siihen ruumiillisuudellamme, olemme itse kieltä ja kehi-
tymme kielessä luontevaksi osaksi omaksuttua kulttuuria. Kieleen kotiutu-
nut minuus ja toimintoja ohjaava mieli muodostuvat niistä vaikutuksista, 
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joissa tai jollaisina ihminen on sisäisesti olemassa toisille ihmisille heidän 
sisäisessä mielessään. Ensimmäinen syntymäparkaisu, itse ilmaistu ääni, 
ihmisenä ilmeneminen, ihmisen julkituleminen manifestoi minuudelle 
mielensisäisen elintilan, joka jo ensivaiheessaan muovautuu kasvun perus-
taksi ihmisen kehitystä ympäröivissä toisissa ihmisissä. Jatkuvassa tulemi-
sen tilassa oleva (lapsen ja toisen) vuorotteleva vaikuttaminen ilmaisun ja 
sen vaihtuvan kohteen välillä koostaa ajattelun rakenteiksi kertyviä aisti-
havainto-mielen alkukuvia. Se tarkoittaa elintilaa, jonka lapsi oppii sub-
jektina antamaan, ottamaan ja saamaan, merkitessään kehittyvän minänsä 
kulttuuriin toisilta suodattuvien sisäisten vaikutustensa sinä – väreillä.
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Julia Kristevan khora 

Kielen- ja kirjallisuudentutkija, Julia Kristeva on varhaisen vuorovaiku-
tuksen teoreettisen ja kokemuksellisen tutkimuksen edelläkävijöitä. Kris-
tevan ydinalueita ovat psykoanalyyttisessa tutkimuksessa ja käytännössä 
subjektius; kielen kerroksellisuus, kielen kehitys sekä intertekstuaalisuus. 
Näille alueille kuuluvat yksilöllinen identiteetti, semioottisen ja symbolisen 
välillä merkkiytyvä jännite, sekä sen avautuminen psykoanalyyttisessa vuo-
rovaikutuksessa ja taiteessa. Kristevan tutkimuskohteena on myös lapsen 
ja äidin välillä tunnistuva vuorovaikutus (Bahtinin dialogisuus lapsen ja 
äidin välisessä vuorovaikutuksessa) sikiövauvasta lähtien (Siltala 2006b, 
322–370; 2009; 2011). Kristevan khora on metaforana Platonin termein 
”ikivanha astia”, mikä tarkoittaa paikkaa, tilaa, ikään kuin vastaanotta-
vaa säiliötä (Siltala 2011b). Se on siis paikkana olosuhde, ajan liikkeinä 
muuttuva kyllin hyvä tilanne, jossa kyky antaa merkityksiä kokemuksille 
saa alkunsa. Musiikillisten merkkien palautuminen ja reflektoituminen 
ruumiillisen uusiutuvaan tietoon kohtaa puhuvan ja ajattelevan ruumiin. 
Semioottinen tarkoittaa Kristevalle moniaistimuksellista prosessia, primää-
rielävyyttä, (Kurkela 2008, 30) liikettä ruumiin proseduraalisessa muistissa. 
Merkitysten alkukoti on keinuvassa khorassa, vuoroin vaikuttavassa koske-
tuksessa, jossa äidin äänen prosodinen merkki luo lapsen maailman rajat. 
Maailma muodostuu äidin äänen prosodisen merkin vivahteisiin, koska se 
ohittaa puhutun kielen syttyessään dialogiin juuri tässä hetkessä juuri tälle 
lapselle. Prosodisten merkkien semioottinen ohittaa kommunikoivan kie-
lellisen myös silloin, kun sen tunnemerkkisyys sisältyy kieleksi kehittyviin 
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sanoihin. Kertovasta vivahteesta, hetken häivähtävästä inhimillisen viit-
teestä alkaa muotoutua vuorottelevaa kerrontaa välittävä energinen liike. 
Merkitystä luova energinen liike avaa motivoituvan suuntautumisen toisen 
ääntä kohti. Prosodinen on tässä liikkeessä musiikilliseen dialogiin hioutu-
van sanan merkki aina uudestaan ja uudestaan, ensimmäinen syväkosketus 
inhimillisen maailmassaolemisen iholla. 

Sana tarkoittaa Mihail Bahtinin filosofiassa dialogisen lausuman 
sisintä, laajempaa tai suppeampaa ilmaisua, joka voi välittyessään olla semi-
oottisesti myös kielen ulkopuolista, kielessä, tai liikkeenä kielen sisällä. 
Ajattelemme, että välittyessään transsendentaalisina tuntumina ja tuntoi-
suuksina (Määttänen 2003) elämyksellisen merkityksenmuodostumisen 
hetkinä, musiikillinen merkki ei olisi viittauksena khoraan tai sellaisenaan, 
palautettavissa mihinkään muuhun ollessaan jo (khorassa) ”kaiken muun 
kokemuksen perusta”. Kokemuksen kerrostumisen ja sujuvuuden perus-
tana ovat liikkeen ajastuminen, ilmaiseva aktiviteetti ja aika. Ilmaiseva 
aktiviteetti on biopsykofysiologista kotoutumista ulkoisena ilmenevään 
aikaan. Sen interteksti on ilmaisevan ja ymmärretyksi tulleen kertautumista 
kerrostuvaksi toistamisen tajuamaksi liikkeeksi. Teksti tarkoittaa vertikaa-
lista ja horisontaalista aikaa. Se on menneen palautettavissa olemattoman 
ja nykyisen horisonttiin ulottuvan jatkuvaa toisiinsa välittymistä tässä het-
kessä. Ymmärtämiseen sisältyy intentionaalisuus kun ymmärrämme jonkin 
tekijän merkityksen, (von Wright 1970b). Tutkijana huomaan ymmärtä-
väni jotakin olennaista pyrkimyksestä ja päämäärästä kun havaitsen, että 
prosodinen merkki tekee merkkiytyessään poimijastaan, tässä tapauksessa 
autistisesta lapsesta, intentionaaliseen toimintaan suuntautuvan itseilmai-
sun orailla askeltavan subjektin. 

Tutkimusaineiston esi-merkki-tapaukset, poeettiset narratiivit, ovat 
tutkijan dokumentaatiota prosodisen merkin ilmenemisestä, havaitsemi-
sen kontekstista ja uusista kommunikoinnin merkityksistä. Prosodinen 
piirre on intuitiivisesti tullut mukaan autististen lasten musiikkiterapia-
prosessiin muutoksia merkitsevänä elementtinä. Se on ollut havaitsemaan 
havahtumisen esi-merkki (pre-sign). Tutkimuksen empiirinen osuus pal-
jastaa prosodisen merkin löytöpaikan, dialogisen oivaltavan hetken, jossa 
sanan inhimilliseksi sisäisyydeksi muodostuminen odottaa tavoitteeksi 
tarttuvaa toteutumista. Lähdin aluksi tutkimaan kielellisen ilmaisun 
musiikillisuutta, joka sisältyy puheessa esiintyviin suprasegmentaalei-
hin eli äänellisen ilmaisun prosodisiin piirteisiin. Tutkimuksen edetessä 
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kielellisen ja musiikillisen yhteinen tila alkoi ennen ymmärrystä kehittä-
vän mielen puheilmaisuksi ehtimistä avautua kielelliseen suuntautumisen 
sijaan subjektin ilmaisevasta liikkuvasta ja liikkeellisestä ruumiillisuudesta. 
Kielellisen sisäistä mieltä muodostava musiikillisuus on lapsen maailmaan 
tarttuvan ja havainnoivan ääntelyn keholliseen skeemakarttaan piirtymistä. 
(Guerra Lisi & Stefani, 2010.) Prosodisten piirteiden havaitseminen on 
tähän ruumiillisen prosessiin kirjoittuvaa emotiivisuutta, aistimuksellista 
kokevaa ensitietoa kognitiivisen kehityksen perustaksi. Aistitiedon synes-
tesia luo proto-kielellisen varhaisen intertekstuaalisuuden, joka merkitsee 
myöhemmin kielen symbolista kykyä avata sisäisen ymmärtämisen liik-
keissä elävää subjektiivista maailmaa. Sisäisen ymmärtämisen liikkeet liit-
tyvät proseduraaliseen muistiin. Se on varhaista implisiittisten muistojen 
aluetta. Emme ole tietoisia sen taltioituneesta olemassaolosta, mutta nämä 
tallentuneet muistot voivat eri tilanteissa vaikuttaa käyttäytymiseemme. 
Toisinaan puhutaan myös toiminnallisesta tai taitomuistista, koska moto-
risten taitojen eli esimerkiksi kävelemisessä, uimisessa ja pyöräilemisessä 
tarvittavien taitojen oppimiseen liittyvät muistot sisältyvät proseduraali-
seen muistiin. Kun erilaiset motoriset taidot on opittu, tietoisuus lakkaa 
kantamasta niistä huolta ja siirtää ne lihasmuistiin. (Kihlström 1987, 237, 
1445–1452). Implisiittiset muistot viittaavat siihen, että sisäisen ymmärtä-
misen liikkeet ovat moniaistisen primaarihavainnon tasolla ruumiillisessa 
ilmeneviä tunne-elämyksiä (affekteja); tiedostamattoman sensomotorisen 
mielen reaktioita. Ne muodostavat kehon toistuvina liikkeinä ilmeneviä 
sarjoja ja varioivia sekvenssejä, jotka myöhemmin erikoistuessaan automa-
tisoituvat kehon ja mielen toiminnallista tietoisuutta ryydittäviksi sään-
nönmukaisuuksiksi.

8.1 Mielellään läsnä oleva

Mielessään ja mielellään läsnä olemista määrittelee yleensä tahdon suun-
tautuminen sekä muutoksiin reagoiva ja sujuva tilanteen mukainen 
käyttäytyminen. Se on jäsentynyttä toimintaa, joka viittaa sanattomaan 
keskinäiseen ymmärtämiseen luottamuksesta luodun ilmapiirin muo-
toilemissa rajoissa. Ilmaisevan käyttäytymisen siirtymä saa äänellisiksi 
vuorovaikutteisiksi merkeiksi muuttuessaan informatiivisen muotonsa 
kulttuurin puhuntaan sisältyvästä prosodiikasta. 
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Prosodinen jatkumo on aluksi lausetasoinen jokelteleva 
tai muuten ääntelynä esiintyvä puhetuotos, jonka ydin perustuu
sittemmin prosodisin keinoin tuotettuun kysyvään, myöntävään,
ilahtuneeseen, kieltävään, kyllästyneeseen, keksivään jne. 
ilmaisuun tutussa vastavuoroisessa tilanteessa. 

Prosodisten merkkien ketju on ilmaiseva ja havaittavissa oleva puhe-
tuotoksen sisäinen tekijä. Se edellyttää toteutuakseen jo ennen esiin-
tymistään järjestäytynyttä merkkiprosessia biopsykofysiologisessa 
hermojärjestelmässä. Vokaalit edustavat ensiäänteinä suoraa suhdetta 
tunnealueisiin (itku ja nauru). Vokaalinen jokeltelu saa kehityksellisen 
särmänsä konsonanttien ilmenemisen myötä kun kehollisen virtailevaan 
pehmeään vokaalisointiin alkaa liittyä pysähdyksiä, kapeumia, voiman-
vaihtelua ja lisääntyvää äänentuoton transformaatiota (Guerra Lisi & Ste-
fani 2010). 

Lapsen ymmärtämispyrkimyksen keskiössä ovat aluksi proto-musii-
killisen ilmaisun ja (myös autismissa) orastavan kielellisen ymmärtämisen 
teettiset hetket. Teettiset hetket tarkoittavat objektiin suuntautumisen het-
kiä. Semioottisesti ne ovat prosodisen merkin ketjuuntumiin punoutuvia 
ilmaisullisia taitekohtia. Musiikillinen löytää niissä äänettömän rytmisessä 
sykkeessä jäsentyvän proto-kielellisen mielen ja alkaa hahmottaa ruumiilli-
sen kielellistä itsensä ulkopuolelle suuntautuvassa merkinmuodostuksessa. 
Musiikillisen dialogin kuunteleva matka alkaa taukojen, fermaatin, jous-
tavien kestojen ja viiveessä havaitun inhimillisen kahdentumisen kautta. 
Kuunteleva merkki luo tilaa, jossa lausuman intonaatio, äänenpainot, 
sävelkorkeus ja ilmaisun emotionaalinen voimakkuus vaikuttavat ”keskuste-
lun” (diskurssi) taajuuteen, kerronnan sointiväriin sekä subjektien yhdessä 
löytämään äänen laatuun. Empiria-aineiston prosodisen merkin doku-
mentoinnit tuovat esiin musiikillisen dialogin sisäisiä prosesseja. Sisäiset 
prosessit ovat kommunikoivia merkkiytymisiä, joilla on yhteys kehityksen 
kielelliseen mieleen. Kielen sisäinen mieli tarkoittaa varhaista tuntoisuu-
desta alkavaa merkityksenmuodostusta. Se on kielen sanojen ulkopuolista 
semanttista eleellistä havainnointia, joka jo lausuman intentiossa viestii 
lapsen dialogista kykyä reseptiiviseen havainnointiin. Keholliset merkit 
edeltävät primaarihavainnoinnissa rakentuvien puheenmuodostusmeka-
nismien käynnistymistä. Puheenmuodostusmekanismit ovat ilmaisevien 
mielenrakenteiden tukikehikkoa. Ne integroituvat tehtäviinsä ruumiilli-
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sen ja musiikillisen taidekokemuksen diskurssina ennen kielellisen ymmär-
tämisprosessin kehityksellistä siirtymää tallentavaksi ja ilmaisevaksi 
puheeksi. 



9 

Eksistentiaalinen esi-merkki

Vaikeasti autistinen lapsi ei useinkaan puhu tai jos puhuu, hänen puheensa 
ei yleensä tulkintamme mukaan kohdennu toiselle, eikä sen vuoksi viesti 
normaalisti. Autistisen ihmisen ilmaisussa vuorovaikutuksen poikkeavuus 
luo sosiaalisen tilanteen, jossa kielentuoton sisäinen monotonisuus voittaa 
prosodiikan. Se katkaisee vuorovaikutukselle olettamamme sosiaalisuu-
den riisumalla putoilevat sanat ilmeettömiksi äännejonoiksi. Niiden eleet-
tömyys merkitsee kontekstuaalisesti ei-merkitsemistä, kielellisesti toiselle 
tulkitsematonta. Käytän käsitettä ei-merkitseminen (joksikin, jonakin) 
merkitsemisen vastakohtana. Merkitsemätön tai merkityksetön eivät käsit-
teellisesti merkkiydy sosiaalisesti poikkeavassa kontekstissa. Autistinen toi-
nen on jo merkinnyt tuottamansa ilmaisun eksistentiaalisesti havaittavana 
eleenä. Sillä voi olla selkeä merkitys, esimerkiksi hänelle itselleen, minun 
ymmärtämiskykyni tai -kyvyttömyyteni ulkopuolella. 

Suuntautumatta kohteeseen, tarttumatta toiseen, sanat palaavat takai-
sin liikkuvan suun ja toistavan ääntämisen automaatioon. Ne pyörivät 
loputtomina ilmassa, kieppuvat lainattuina kielenpalasina, rippeinä 
jostakin jo ohitetusta puheesta tai tilanteesta, mutta oletetusti vasta nyt 
mieleen nousseesta poissaolevan kolmannen tai toisen lausahduksesta. 
Haluaako autistinen ihminen kuulla vielä itse sanomanaan mieleensä 
piirtyneet samat sanat yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Onko 
hän jäänyt kiinni lausumiinsa sanoihin vai eikö hän ole vielä ymmär-
tääkseen edes päässyt niiden luokse? Miksi autismi ei vapauta sitomiaan 
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sanoja lausujansa kohdennetuksi viestiksi, kaivatuksi kahden välillä 
muodostuvaksi kieleksi? 

Sinkoilevatko sanat kuuluville autistisen ihmisen suusta itsekseen milloin 
ja miten haluavat? Pulppuavatko ne vapaasti vailla kohdetta samalla 
tavoin kuin autistisen ihmisen suuntautumaton liikkuminen ryöpsäh-
telee irtonaisina toimintoina sinne tänne? Noudattaako poikkeavana 
kielenä ja käyttäytymisenä toiselle ilmenevä autismin eksistenssi ilmai-
sussaan niin omalakisia reittejä ettei se kiinnity edes siihen ihmiseen, joka 
autismistaan kärsii? Tunteeko omassa maailmassaan ”viihtyvä” autisti-
nen lapsi kärsimystä poikkeavuudestaan ja ulkopuolisuudestaan? 

Kärsimyksen kokemus syntyy vasta ihmistietoisuuden herätessä. Tämä 
tapahtuu silloin kun ’syntymättömän Psykhen’ perhossiipistä maailmaa 
vavahduttaa ensimmäinen ympäristön taholta syöksyvä eksistentiaalinen 
särö. Eriytymisestä alkaa kuoriutua näkyville erillinen toinen, yksilöity-
minen kohti itseyttä alkaa. Tapahtuman voima aktivoi autistisen ihmisen 
resistanssin, sysää käyttöön kielen ilmaisevat aksentit, prosodisen astei-
kon kaikki piirteet alkaessaan muovata kulttuuriseksi kypsyvän subjektin 
rajoja. Aluksi ilmaisevat aksentit ilmenevät ruumiillisina tunteen ilmai-
suina, psykomotorisina reaktioina ja vasta myöhemmin ruumiillisen lisinä, 
mielen äänellisinä lausumina. Lausumat voivat ilmetä vailla kielellisen 
sanoja, mutta asettuvat puhejatkumon kokonaisuutta edustaessaan tera-
piaprosessin etenevässä vuorovaikutuksessa oikeille paikoilleen ilmaisten 
prosodisesti sisäiseen kätkeytyvää kielellistä pyyntöä, kysymystä, käskyä tai 
ihmetystä, iloa, pettymystä, mielihyvää tai kehittyvää yhteisymmärrystä.

Aavistus erillisestä itsestä työntyy hämäränä mielteiden utuna etualalle. 
Se alkaa häiritä autismissa jatkuvuutta edustavaa pakkopiirteistä automaa-
tiota, autistisen ihmisen loputtomaan toistoon perustuvaa käyttäytymistä 
ja mielen sisäänpäin ohjautuvaa ”unennäköä”. Musiikki voi soivana ener-
giana edustaa empiirisesti läsnä olevaa ajallista Daseinia, mutta sillä on 
transsendentaalisen luonteensa vuoksi myös kyky tavoittaa ”arkaaisia mer-
kitysrakenteita”, joiden avulla tunteen ruumiillinen ilmaisu voidaan ana-
logisesti yhdistää musiikilliseen ilmaisuun (Lång 2004, 184 –185; Szekely 
1962; Salomonsson 1991 ).
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Kuuntelen pientä autistista ihmistä. Hän laulaa, imitoi terapeuttiaan 
tässä hetkessä tarkemmin kuin äänentoistolaite. Onko hän hetkeksi jät-
tänyt autisminsa, tullut osalliseksi toistuvasti kuulemaansa laulettuun 
musiikkiin. – Sanotaan, että ”autistinen ihminen ei opi eikä kehity, koska 
hän ei osaa jäljitellä. Jäljittelytaidot ovat yksi niistä monista terapiata-
voitteista, joihin aletaan pyrkiä autistisen lapsen aloittaessa musiikkite-
rapiansa”. 

Lainatessaan terapeuttinsa ääntä hän alkaa soida itsessään, vaikka ei 
vielä ehkä tietoisesti koe olevansa omassa itsessään. Kuuntelen hänen 
lauluaan, ikään kuin soivaa itseäni hänessä, omaa imitoitua soimistani 
itseni ulkopuolella. Äänellinen minuuteni, laulava musiikillinen osa 
minua alkaa elää jollakin tavoin sisäisenä vaikutuksena hänen herää-
vän mielensä elintilassa. Hän on ottanut lauluni kehdokseen, ajattelen. 
Se keinuttaa ja suojaa hänen ”syntymätöntä” psykofyysistä minuuttaan, 
joka on itsenä itseään varten vielä täysin tiedostamaton, itselleen itsel-
tään kadoksissa. Voiko hän olla itselleen kadoksissa, jollei hän tiedä mitä 
tarkoittaa itsensä löytäminen? Katselen häntä, pientä perhossiipistä. 
Ihmettelen musiikissa leijailevaa levotonta Psykheä, joka pyrkii pois 
monotonisuuden maasta, ulos sen oudosta kohdentumattomasta kielestä 
ja vierassieluisesta kulttuurista.

Arkitodellisuuden rinnakkain etenevissä toisiaan tarkastelevissa musii-
killisissa maailmoissamme tämän autismissa leijailevan perhostytön oma 
”itsestä lähtöisin oleva” puheentuotto ja laulaminen ovat yhä tavallisim-
min katkeilevaa ja vaillinaista. Toisinaan se on hiljaista, kuiskeeseen pilk-
koutuvaa äännemassaa, josta tuettuna kysellen ja arvaillen rakentuu hänen 
myönnöllään hänen oma henkilökohtainen viestinsä ja osuus tähän yhtei-
seen ”normaalia etsivään ja jäljittelevään” vuorovaikutukseen. Toisinaan 
motorisesti ylivirittynyt puheilmaisu ryöppyää ruuhkautuvia, ryntäileviä 
fraaseja, joiden hengästyneisiin katkoksiin ehtii ääntyä kymmeniä kesken-
eräisiä laulunpätkiä. Hän liikkuu puheen ja laulun lomassa kuin pieni pyör-
remyrsky. Tuulensuunta vaihtuu jatkuvasti ja tämä ilmaisullista pakkoaan 
pakeneva hento lapsi vaihtaa paikkaa nopeammin kuin kukaan koskaan. 
Hän on fyysisesti läsnä, mutta mikään musiikillinen tai muu inhimilli-
nen ilmaiseva merkki ei nyt tavoita häntä. Hän astuu karkeasti ääneni yli. 
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Kaikki kommunikointiyritykset tukehtuvat epävireisinä, mitään musiikil-
lista ei ole tehtävissä. 

Joitakin hetkiä myöhemmin hän tarttuu varovasti hyräilleen aloitta-
maani lauluun ja alkaa laulaa mukana aidosti omalla kauniilla äänel-
lään. Kuuntelen meitä molempia. Toista tallentava ”lainaava” imitointi 
on haihtunut. Musiikissa meistä on vihdoin tullut kaksi erillistä, sinä ja 
minä. 

Prosodisten piirteiden läsnäolo voidaan määritellä kulttuurissa luon-
nolliseksi puheilmaisuun kuuluvaksi ikään kuin kielelliseksi itsestään sel-
vyydeksi. Puheen sisältönä viestivää merkkirakennetta ei ehkä sen vuoksi 
ole laajemmin tarkasteltu fonetiikan ja puhetieteiden ulkopuolisessa tie-
teellisessä diskurssissa. Kiinnostaviksi nämä puhetta tehostavat aksentoivat 
piirteet näyttävätkin tutkimuskohteena nousevan vasta muodostaessaan 
poikkeaman totutusta kulttuurikompetentista ilmaisusta. (Tarasti 2006, 
91.) Niiden eksistentiaalisuus alkaa ilmetä vasta niiden synnyttämän negaa-
tion kautta. Tämä tapahtuu tilanteissa joissa ne eivät ilmene tai joissa ne 
peittyvät, joissa niitä ei havaita, mutta ne intuitiivisesti oletetaan. Mikäli 
ne yllättäen ovat muuttuneessa tilanteessa normaalin auditiivisen aistiha-
vaintomme tavoittamattomissa, hämmennymme. Hämmentyneisyydestä 
huolimatta tiedämme, että prosodinen edelleen on. Se on tulossa puheessa 
kuulluksi ollessaan jo koettuna ymmärryksenä kehossa, aistittuina merk-
keinä sisäisen puheen virrassa ja ajattelun koodaamassa merkitystodelli-
suudessa. Prosodisten piirteiden kätketty kielensisäinen tehtävä saattaa 
olla inhimillisen ihmisenä ilmenemisemme kulttuurinen lähtökohta. Pro-
sodisten piirteiden emootioita kannatteleva ryhmittyminen, niiden kes-
keytymätön muotoutuminen viestivien kosketusten jatkumoiksi suhteessa 
sisäiseen itseen, tunneympäristöön ja toisiin ihmisiin on sosiaalisen kehi-
tyksen ensimmäiseen syntymään viittaava eksistentiaalinen merkki. Tun-
teet ja elämykset joiden kokemisen kautta kehitys ja inhimillinen kasvu 
(myös terapiaprosessien valmistuminen) etenevät, eivät ole fenomenolo-
gisina ilmiöinä käännettävissä fyysisiksi mitattaviksi ilmiöiksi. Ihmisen 
eksistenssi on perustaltaan metakielinen ilmiö. Maailmassa olemisemme 
toteutuu siten syvimmin siinä, mikä ei ole sanoin ilmaistavissa (Helkala-
Koivisto 2011/2007; ks. myös Tarasti 2005). 
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9.1 Ääntelyn sisäisestä tilasta

Bryan G. Levman tuo ääntelytutkimuksen diskurssiin kognitiivisen sym-
boliteoreettisen tutkimusnäkökulman. Laulunomainen ääntely on iko-
nista merkkijatkumoa vailla symboleja. Ääntelyn ”sanomat muodostuvat 
säveltasojen ja rytmien varassa etenevästä intonaatiosta ja ilmaisevat äänte-
lijän sisäistä tilaa sellaisenaan”. Äänien ja äänneyhdistelmien ”pelkkä merk-
kisyys” muuttuu vasta myöhemmin symboliseksi, kun lapsi oppii sanat, 
joihin hän alkaa jakaa ääntelyään (Levman 2000,11). Tässä tutkimuksessa 
intonaatio liittyy muiden prosodisten piirteiden joukkoon jo ”sisäisen 
tilan sellaisenaan olemisessa”. Sen ilmenemistä tarkastellaan semioottisesti 
sisäistä identiteettiä rakentavana symbolisena viittauksena toisten proso-
disten merkkien lailla. Prosodinen merkki on tässä symboli, joka eksemp-
lifikoituu eli sillä on annettu merkitys itsensä ulkopuolella, ”pidämme sitä 
jonakin muuna” sen fyysisen ilmenemisen lisäksi. Sisäisten tilojen yhteys 
ihmisen tunnemerkitysten syntyyn ja kommunikoinnin kehitykseen liit-
tyy hyvin varhaisiin ajanjaksoihin. Muistijärjestelmien kehittyminen alkaa 
aivoissa jo ennen syntymää. Sisäisten tilojen merkkiprosessit liittyvät imp-
lisiittiseen muistiin, joka muodostuu prenataalisen varhaiskehityksen 
kokemuksiin perustuvista muistoista. Muisti on nimetty implisiittiseksi 
erotuksena kielestä riippuvaiseen eksplisiittiseen muistiin, joka kehittyy 
myöhemmin. Sikiökauden varhaisilla kokemuksilla on vaikutusta lapsen 
myöhempään toimintaan tietoisten muistojen puuttumisesta huolimatta. 
Implisiittiset muistot ovat sekä itselle että ulkopuolisille tavoittamattomia 
mentaalisia merkkejä. Niihin liitetään erityinen kyky vastustaa muutosta, 
mikä saattaa osaltaan selittää varhaisten kokemusten osuutta ihmisen myö-
hemmässä kehityksessä (Broberg et al. 2005,41). 

Ääni on minän manifestaatio. Syntymäitku on ensimmäinen keholli-
nen merkki subjektiivisesta olevaksi tulemisesta. Ääntely toimii minuuden 
perustavana materiana myös ihmisen autokommunikoivassa ilmaisussa. 
Ääntelyn merkkiluonne alkaa muuttua symboliseksi äidin ja vauvan väli-
sessä dialogissa. Äiti muodostaa lapsen tuottamille toistuville ääntelyille 
kontekstuaalisia merkityksiä. Ne ovat äidille ”jotakin muuta”. Hän liittää 
ne osaksi kehittyvää dialogia ollessaan niiden ensimmäinen ja tärkein vas-
taanottaja. Ääntely liittyy äidin ja vauvan emotionaaliseen aistimuksellis-
affektiiviseen vuorovaikutukseen jo sikiövauva-ajalta alkaen. Ääntely on 
aistimusmaailman merkkimusiikkia, ruumiillisten prosessien herättelemää 
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äänimaailmaa, jossa varhaisin ilmaisevan vuorovaikutuksen partituuri kir-
joittuu synesteettiselle tunto-, kosketus-, rytmi-, tila-, liike-, haju-, maku-, 
kuulo- ja näköaistimusten viivastolle. 

Kehittyvän symbolisaation perustana on havaitseva ja tunteva aisti-
muksellinen ruumis. Maailmaan tarttuminen ”ilman aistimuksellisuuden 
kokevaa, mielekästä kontaktipintaa, on vain imitaatioprosessia ilman tun-
nesisältöä” (Siltala 2003, 2007, 80–81; ks. myös Lombardi 2002). Autis-
missa kontaktipinnan tekstuuri ei soinnu yhteen ruumiillisten prosessien 
katkeilevan havaintomaailman kanssa. Neurobiologisen häiriön hidastama 
kehitys pyrkii jäsentymään ilman sensorisen vakiintumisen ja rytmittävän 
pysyvyyden synkroniaa. Oppimista ohjaava jäljitteleminen ei jäsenny kehi-
tyksen motivaattoriksi vuorovaikutuspuutosten vuoksi. Kommunikoin-
tivaikeudet liittyvät tässä biosemioottiseen organismien sekä sensoristen 
kokemusten estyvään toimintaan symbolisaation kehityksessä. Autistisen 
lapsen jäljittely ei prosessoidu tarkoittavaksi viestinnäksi ruumiittomien 
sanojen muodottomaksi jäävässä rytmittömässä sekamelskassa. Autismi ei 
ole vain puheentuoton ja kielellisen kommunikoinnin vuorovaikutuson-
gelma. Se on välittävien merkkiprosessien ohjelmointihäiriö neurobiologi-
sen toiminnan ja ruumiillisen mielen kehityksessä jo huomattavasti ennen 
sitä. 

Musiikin ja kielen yhteistä protomusikaalista alkuperää puolustaa 
myös ihmisen aivojen rakenne. Musiikillinen ja kielellinen hahmottu-
vat samoilla aivoalueilla, vaikka ne muuten prosessoituvat eri paikoissa. 
Musiikin kuuntelu aktivoi nykyihmisen molemmat aivopuoliskot. Evoluu-
tiossa oikean puoliskon toimintoja pidetään puheeseen liittyvien proses-
sien edeltäjänä. Rytmis-melodinen ääntely, sen ohjailu, sekä vastaanottava 
tulkinta ovat oikean puoliskoon sijoittuvia toimintoja. Vasempaan aivo-
puoliskoon paikantuvat sen sijaan puheen prosessointiin erikoistuneet 
aivotoiminnot. Kulttuurien rajat ylittävä suullinen perimätieto on histo-
riallisesti koko maapallolla samansuuntaista. Maailman syntyä kuvaavissa 
pyhissä myyteissä on useita viitteitä laulun olemassaolosta ennen puhetta 
(Leisiö 1995; 2006). Kognitiotutkimuksen paradigma asettaa edellä lau-
lun ja kielen välille keskeiseksi erottavaksi piirteeksi symbolisuuden ilme-
nemisen. Sen mukaan kielessä olevat sanat, sanojen päätteet ja etuliitteet 
jne. ovat symboleja. jotka luovat kieleen kolmiulotteisuuden ja avoimuu-
den. Uusia symboleja on mahdollista tuottaa rajattomasti (Emt. 1995, 12). 
Laulun sävelet ja niiden kestot sen sijaan määritellään kaksiulotteisiksi. 
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Tässä tutkimuksessa laulua kannattelevia säveliä, melodisia ääniä ja niiden 
kestoja tarkastellaan semioottisesti itsenäisinä musiikillisina piirteinä. Ne 
kiinnittyvät prosodisessa merkityksenmuodostuksessa myös inhimilliseen 
puhekieleen sanojen tunnemerkkisinä kerronnallisina sisältöinä. 

Laulussa ilmaistu ”sana” säilyttää metakielisyydessä liikkuvan symbo-
lisuutensa, sekä musiikillisen että kielellisen kommunikoinnin sisältönä. 
Sen symbolisuus (kolmiulotteisuus) ilmenee sen yhteisöllisessä merkkisuh-
teessa protomusikaalisuuden takaiseen varhaiseen ääntelyyn. Samoin sillä 
on symbolinen funktio yksilökehityksen suhteessa siihen aikaan, jolloin 
toinen symboloi ääntelyn merkit (ensin äitiydestä käsin) alkavassa vuoroin 
vaikuttamisen prosessissa. Jos määrittelemme laulun musiikkiin sekä kie-
leen vertautuvana kolmiulotteisena symbolijärjestelmänä, vältämme kysy-
myksen puhumisen ja laulamisen eriytymisestä. Tutkimuksen kohteena 
oleva prosodinen merkki säilyttää symbolisuutensa molemmissa, sekä 
puheen että laulamisen sisäisyydestä signifioiduissa diskursseissa. Abso-
luuttisen musiikin edustajat (Dahlhaus, Hanslick, Stravinski mm.) määrit-
telivät laulumusiikin ”puhtaan” soitinmusiikin vastakohdaksi. (Dahlhaus 
1989, 7–11; 39, 88.) Laulaminen on ohjelmamusiikkia, jota voidaan kriitti-
sin äänin nimittää ekstramusiikilliseksi ilmiöksi. Absoluuttinen musiikki 
ei ohjelmamusiikin tavoin sisällä havaittavia itsensä ulkopuolisia merkitys-
sisältöjä. Prosodisen merkin musiikillinen liike ihmisen, musiikin ja kie-
len välillä herättää kysymyksiä. Voiko säveltäjä olla täysin soitinmusiikkia 
luovan sävellysprosessin ulkopuolella? Kuka haluaa kuunnella tai säveltää 
merkityksetöntä musiikkia? Laulaminen siis sisältää syviä tunteita. Se voi 
viestiä rakkautta, vihaa, surua ja iloa, tai pelkoa. Laulamisella on kyky sym-
boloitua välittäväksi ajatukseksi ja eletyksi inhimilliseksi kokemukseksi, 
näin se päätyy kertomaan esittäjän ja vastaanottajan esimerkiksi laulajan ja 
yhteisön sisäisestä viestinnästä ja identiteetistä. 

Musiikkia on pidetty ääntelyperimänsä vuoksi vaistonvaraisena ja 
tilannesidonnaisena. Suhde sisäiseen tilaan, äänellinen ilmaisu on luo-
kitellut musiikin historiassaan symbolittomaksi, vaikka se on fyysisenä 
ilmiönä suuntautunut aina auditiivisesti itsensä ulkopuolelle. Absoluutti-
sen musiikin, sanattoman soiton ja laulun oletetaan ilmaisseen niin sup-
peaa merkitysaluetta, että se johti esi-isämme leikkimään musiikilla. He 
vakioivat ääniä asteikoiksi ja sävelrakenteiksi, sekä kokeilivat soivia vaihto-
ehtojaan rytmin, melodian ja painotusten muunnelmilla. Viimein he kyt-
kivät laulantamekanismiinsa kielen, jolloin äänielimistön käyttöönotto 
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mahdollisti nykyisen puheen kehityksen. (Emt. 14–16). Tämänhetkisen 
evoluutiobiologisen tutkimustiedon mukaan ihmisen pystyasento, kah-
delle jalalle nouseminen on ollut merkittävin kehitysaskel koko puheen-
kehityksen historiassa. Evoluutiobiologinen kehitysaskel kulminoituu siis 
ihmiskehon suorittamaan liikkeeseen, jaloilleen nousemiseen – eikä siitä 
puhumiseen. 

”Musiikin ytimen ankkuroituminen ihmisen syvään tunnemaailmaan on 
niin leimallinen piirre, ettei ehkä mikään muu kommunikoinnin väline 
voi synnyttää eikä vapauttaa yhtä voimakkaita tunteita kuin laulu ja soitto 
ja niiden ohessa tanssi. Usein musiikki ymmärretään soiton synonyymiksi, 
mutta soittimet ovat nuorta perua ja niiden asema on marginaalinen, kun 
mietitään musiikin alkuperää. Rajuistakin muutoksista huolimatta musii-
kin ydin on yhä sama kuin miljoonia vuosia sitten. Se on syvästi tunnepoh-
jaista rytmis-melodista ääniviestintää koko maailmankaikkeuden kanssa” 
(Emt. 16). 

Tunnemerkityksiin sitoutuessaan musiikki sitoutuu musiikkia koke-
vaan ihmiseen. Ilmaisussaan musiikki liittyy vastaanottavaan toiseen. Vas-
taanottava toinen on transsendentaalinen minä, oletettu tai todellinen 
toinen, kokeva, vastaanottava subjekti, jonka ihminen tarvitsee tietoisuu-
tena itselleen ja itsessään tullessaan sisäisen elämismaailmansa subjektiksi. 
Vastaanottava toinen voi olla elämismaailmassa vaikuttava taiteellinen 
kulttuurisubjekti, tuttu oletettu toinen tai kolmas. Se voi olla kuunneltu tai 
esitetty musiikki, jonka avoimiin skeemoihin tunteet tarttuvat saadessaan 
sisäisen tulkinnan jossakin jaetuksi tulleessa hetkessä.

9.2 Musiikki sisäisenä puheena

9.2.1 Kielen kehitys

Kielen kehittyessä lapsen sisäiseen yksinpuheluun sisältyy käsitteiden 
muodostamista, sekä tapahtumien ja niihin vaikuttavien syiden pohti-
mista. Olennainen osa ajattelua on valmius tulkita toisten käyttäytymistä 
yrittämällä ymmärtää heidän tarkoituksiaan ja toiminnan tavoitteitaan 
(Broberg et al. 2005, 107). Sosiaalisten vihjeiden perusteella opimme omaa 
käyttäytymistä ohjaavia sääntöjä. Ihmisellä on kyky ajatella itseään, olla 
tietoinen siitä mitä pitää tehdä, siitä mitä ei saa tehdä (moraali ja etiikka) ja 
siitä ”millainen ihmisen tulee olla”. Minuuden kehitys nojaa myös osittain 
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tähän tietoiseen toimintaan, kykyyn ajatella kulttuurinormien ja odotus-
ten mukaisesti. Sisäinen puhe on ihmisen ajattelua, ihmisen kommuni-
kointia itsensä kanssa. Bronowskin (1977) mukaan ajattelu pyrkii luomaan 
struktuuria ja tavoitteita, jotta ihminen vastaisi ympäristön vaatimuksiin 
eri tilanteissa (Emt. 2005, 280). On kiinnostava kysymys, millaista sisäistä 
struktuuria musiikillinen elämys ja musiikillinen ajattelu rakentavat var-
haisen autismin primaarissa sensomotoristen liikkeiden kuvittamassa ajat-
telussa. 

Descartes’n (1641) ajattelua korostava näkemys perustui ruumis – sielu 
dualismiin. Descartes määritteli ruumiin kolmiulotteiseksi olioksi, jolla ei 
ole kykyä ajatella. Sielun hän näki ajattelevana oliona, jolla ei ollut ulot-
tuvuuksia ja paikkaa tilassa. Ajattelun ensisijaisuus oli ennen kaikkea. 
Antonio Damasio esittää kritiikkiä. Hän haastaa käsityksen ajattelusta 
(kognitio) ihmisen perustavinta laatua olevana kykynä. Hänen mieles-
tään asia on enimmäkseen juuri päinvastoin tunteiden ollessa kiinteä osa 
ajatteluamme. Tiedämme, että kaikki realistinen ajattelu ja päätöksenteko 
ovat sidoksissa aivojen tunnekeskuksista tulevaan palautteeseen. Jos toi-
nen on asetettava toisen edelle, tunteet tulevat ennen ajattelua, kuten elä-
myksellinen keho ennen puheeksi päätyvää ääntelyä. Damasion mielestä 
asia on evoluutiobiologisista lähtökohdista itsestään selvä8. Kyky reagoida 
nopeasti ja asianmukaisesti erilaisiin uhkiin on kehittynyt ja tarkentunut 
niillä eläinlajeilla, joilta puuttuu inhimillinen tietoisuus. Tietoinen ajatuk-
semme ja toimintamme ovat puoli askelta tiedostamattoman reaktion jäl-
jessä. 

Ymmärretyksi tuleminen ja ymmärrettynä oleminen on yhteiseen kie-
leen tulemista. Ihminen on kielessä, ajattelunsa virrassa koko ajan myös 
ollessaan hiljaa. Kielellinen ei edellytä äänessä olemista, mutta sen voi 
ajatella edellyttävän mielellään mukana olemista. Mielellään mukana 
olemisen artikuloi kyky kuunnella, käsittää ja osallistua. Se antaa ymmär-
tämiselle ja ajattelun muodostumiselle kehollisesta ruumiillistuvan kie-
lellisen prosessoinnin materian. Kieletön ihminen voi heideggerilaisesta 
kodittomuudestaan johtuen olla myös mieletön, toisten ymmärtämisen 
kohteena oletettua tai ilmenevää mieltä vailla. Toisaalta puhumaton autis-
tinen ihminen voi olla ilmaisultaan puhumaton, mutta silti eri tilanteissa 

8. Damasio, A: Descartesin virhe, 2001; Broberg et al. 113. [Damasio, A. R. 1996. Descar-
tes’ Error. Emotion, Reason and the Human Brain. New York: Putnam.]
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mielekkäästi ymmärtämään pyrkivän mielensä ja sisäisen individualistisen 
ajattelunsa tuella läsnäoleva. 

9.2.2 Autokommunikaatio

Individuaalisen sisäisen puheen (ajattelu) ja sosiaalisen puhutun kielen 
välillä vaelteleva kielellinen pyrkimys löytää autismissa kehittyvän ole-
massaolon positionsa vuoroin kommunikoinnista ja vuoroin autokom-
munikaatiosta. Autokommunikaatio9 on ymmärretty autismin yhteydessä 
yleisesti itsekseen ja itselleen puhumisena. Itsekseen ja itselleen puhumi-
nen on osa verhoutumatonta tajunnan virtaa. Autistinen ihminen aje-
lehtii tältä osin hallitsemattoman assosioinnin varassa. Mielen myrskyt 
syntyvät käyttäytymisen karikoissa. Tiedostamaton reaktio ehtii aallon-
harjalle ennen ajatusta ja toimintaa. Aistimisen vauhti rikkoo inhimillisen 
tietoisuuden tuulia tavoittelevat primaarihavainnon virittämät purjeet. 
Itsekommunikointi määritellään tässä semioottisesti sisäisen tajunnan kie-
lelliseksi virraksi. Toisaalta se määritellään ”itsekseen puhumista” laajem-
pana tajunnanmuodostuksen osa-alueena kokonaiskommunikoinnin ja 
ymmärryksen kehityksessä. Sisäinen tajunnan virta käsittää luonnollisen 
kielen lisäksi taiteellisen ja matemaattisen luovuuden metakielet. Ne ovat 
non-verbaalia sisäistä ajattelua ja sen kognitiivista pragmaa kehittyvän 
minuuden muotoutumisessa. Subjektin kielelliseksi ajatteluksi jäsentyvässä 
tajunnan virrassa vaikuttavat kehittyvän maailmasuhteen kaikki osa-alueet 
rytmisestä liikkeestä viestiväksi kielen lausumaksi saakka 

Ihminen merkitsee maailmaa itselleen aluksi elämyksellisesti, biopsy-
kososiaalisen aistivan havaintokielen avulla. Puhekielen sanat itsessään 
eivät aisti, ne eivät ole elämyksiä tai kokemisen objekteja. Niille rakentuu 
maailmaa nimeävä ja luokitteleva kielellinen informaatio. Eläytyvä koke-
minen on ruumiillisen sanatonta mieltä aistihavaintojen merkitsemistä 
kohteista. Merkityssuhteisiin suuntautuva mieli alkaa hahmottua biosemi-
oottisen perustan ohjaamasta syntymän jälkeisestä elämysmaailmasta ja sen 
aistimuksellisten havaintojen vaihtelusta. Muovautuessaan inhimillisen 
tietoisuuden perustaksi mieli ei maailmassaolemisen ymmärtämisessään 
voi olla Merleau-Pontyn (1993, 82) mukaan vain dualismista kehkeytyvää. 

9. Autokommunikaatio (itsekommunikaatio) on semiotiikassa ns. Tarton-Moskovan 
kulttuurisemiotiikan koulukunnan käsite, joka tarkoittaa ihmisen viestintää itsensä 
kanssa, myös tajunnan sisäistä viestintää. ( Tarasti 2004, 239.)
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Olemassaolevaa identifioiva mielen kehitysprosessi ei hahmotu pelkästään 
hyvä-paha-merkkisen polariteetin välillä liikkuvassa elämyksen ja tiedon 
sensomotoriikassa. Se reflektoi tiedostamattomissa reaktioissa nopeaa ais-
tinvaraista maailmaan tarttumista ja muodostaa toistuessaan kielen perus-
talle välttämättömät liike-, aistihavainto- ja kehotunnon automaatiot 
(Guerra Lisi 1998, 94–100.) 

9.2.3. Puheen signifikaatio autismissa

Vaikeasti autistisen lapsen tai nuoren sanallisessa ilmaisussa erottuu kolme 
toisistaan poikkeavaa puhumisen signifikaatiota. Itsekseen puhuminen on 
toimimassa olevalle itselleen sanomista. Se on ikään kuin oman toiminnan 
ohjausta, joka vertautuu leikin sanallistamisen kehitysvaiheisiin. Toisaalta 
itselleen ääneen sanominen voi antaa toiselle vihjeen hitaan kielenymmärtä-
misen prosessista tai dialogissa pysymisen (jatkuvuuden) varmistamisesta. 
Toisen kertoman sanan (Bahtin) toistaminen on merkki kuuntelemisesta ja 
viestin vastaanottamisesta, mutta myös omasta vaikuttamisesta viestinnän 
vuorottelutempoon. Ympäristön ei-autistisessa puherytmissä etenevä vuo-
rovaikutus voi olla autismikirjon ihmisille liian nopeatahtista. Eriaikainen 
rytmiikka pudottaa usein hitaamman osallistujan kommunikoinnin ulko-
puolelle. Toisaalta tiedostamattoman ajastama primaarihavainnointi on 
niin nopeaa, ettei vuorovaikutuksen synkronia tahdistuu ymmärtämisen 
tempoon aika harvoin. 

Itsekseen puhumiselle on kehityksellisesti tyypillistä puheen voimak-
kuuden vähittäinen hiljeneminen. Puhunta muuttuu häipyväksi itsekseen 
kuiskailuksi ennen sanomisen siirtymistä sisäisen puheen tai toisen puheen 
vastaanottoprosessin sisällöksi. Kuullun toistaminen on itselleen sanomi-
sena sisäisen puheen ulkoista ilmenemistä. Se viittaa vastaanottoprosessin 
verkkaiseen automaatioon, jossa sana on ikään kuin vasta matkalla kohti 
vastaanottajansa ymmärtämistä, voidakseen myöhemmin tulla kommu-
nikoinnin välineeksi. Muuttuessaan ymmärrettynä kommunikoinnin 
sisällöksi, sana muuttuu samalla myös osaksi ajattelua. Se liittyy sisäisen 
puheen materiaaliksi tajunnan virrassa liikkuvaan autokommunikaatioon, 
prosessoivan mielen ja kielellisen tietoisuuden väliseen dialogiin. 

Toinen autismipuheen signifikaatio on sosiaalisuuteen kohdentavasta 
itsestä lähtöisin olevaa puheilmaisua. Sen luonteeseen kuuluvat aikajana-
ton informaatio, omaehtoinen konkreettista käsittelevä puhunta, lyhyt-
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sanainen myöntö-kielto-akselilla kommunikointi, sekä kapea-alainen 
pyrkimys vuorovaikuttaa vain omien perustarpeiden lähtökohdista. Itsestä 
lähtöisin oleva puhe on toiselle suuntautunutta, dialogiin artikuloituvaa. 
Se muodostuu ilmaisun (tietoisesta) autisminomaisesta rajaamisesta, vas-
tauksen odottamisesta ja kyvystä suuntautua dialogin jatkamiseen. Puheen 
autistinen piirre on käsitteiden ei-kontekstuaalinen toisin ymmärtäminen. 
Se on osin muuttuva ja ympäristökoodiin mukautuva piirre. Vaikeasti 
autistisen nuoren sisäinen kielellisyys (puheenymmärtäminen) voi lähen-
tyä ympäristön käyttämää kielellistä kommunikointia hänen omatahtisen 
kehityksensä edetessä. Kehityksestä huolimatta vuorovaikutteisen ilmai-
sun sujuvuuteen jää usein viestinnän temporaalisia viiveitä. 

Kolmas autismiin liittyvä kielellinen ilmaisumuoto on refleksiivisenä 
fraasitteluna ja toistuvina jumittumina ilmenevä nonsense-puhe tai suun-
tautuvaksi kommunikoinniksi tunnistumaton ääntely. Se on ympäröivälle 
kulttuurille autokommunikaatiota määrittelevä autismin merkki. Puhe 
mieltyy normaalisti vastaanottajille aina puhujan tarkoituksellisena lau-
sumana. Se merkitsee puhujan sosiaalisesti yhteiseen kieleen tai kielen 
ulkopuolelle. Nonsense on epänormaalia edustaessaan sisäistä tajunnanvir-
taa ja sen kehityksellisesti vaurioituneita osia. Nonsense on impulsiivista, 
kohteetonta ja aikaan jäsentymätöntä. Se ryöstäytyy ääntelyksi ennalta 
arvaamatta ja täyttää tilan idiolektisilla ei-merkityksillä. Sen ei-ymmärret-
tävyys ilmenee suuntautumattomissa kielen sanoissa tai dynamiikaltaan 
vaihtelevassa meluavassa ääntelyssä. Kohteettomaksi koettu epänormaali 
puhe tai ääntely on ympäristölle vaikeaa sen meissä herättämän sosiaalisen 
avuttomuuden vuoksi. Eri konteksteissa vakiintuessaan autistisen lapsen 
kulttuurisesti artikuloimaton ilmaisu voi saada adekvaatteja yksilöllisiä 
merkityksiä läheisten ihmisten osallistuvina tulkintoina. Ei-autistinen 
ihminen kiinnittyy ilmaisevan puheen kautta vuorovaikutukseen sekä 
kielen rakenteisiin. Autokommunikaatiossa kiinnittyminen suuntautuu 
sisäistä tajuntaa liikuttaviin prosesseihin. Taiteellinen luovuus, taiteen 
tuottaminen, ilmaisu ja esittäminen prosessoivat mielensisäisellä kuvitta-
misella ja uusiutuvilla kokemuksellisen muodoilla. Tässä suhteessa taide 
on sekä transsendentaalista että autokommunikatiivista ammentaessaan 
teoksen tarvitseman luovan materiaalin taiteilijan sisäisen tajunnan vir-
rasta. 

Kokemuksellista ja maailman käsittämistä hahmottavat ulottuvuudet 
eivät autismissa noudata sopimuksenvaraisen kielellisen rajoja. Jos ympä-
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ristön kieli (kulttuuri) ei jäsenny autistiselle ihmiselle hänen ajatteluaan 
ohjaavaksi sisäiseksi puheeksi ja käyttäytymismuodoksi, se ei myöskään 
tarjoa riittävästi selittävää tietoa inhimillisen maailman olemassaolosta. 
Taide kommunikoi sisäisen tajunnan virrassa. Sen välittämät intertekstit 
syntyvät syvemmällä symbolisaation tasolla kuin puhuttu kieli ja sanojen 
edellyttämä molemminpuolinen samoin ymmärtäminen. Kieli on ihmi-
sen koti (Heidegger). Kielellisen ilmaisun kulttuuri ja intertekstuaalinen 
historiallinen sisältö muuttuvat hitaasti. Olemme tottuneet ajattelemaan, 
että minuus on yksinomaan sopimuksenvaraisessa kielessä. Entä jos sen 
on muodostettava ruumiillisuuttaan enemmän subjektin sisäistä tajuntaa 
kannattelevassa mielessä, tai mielen ulkopuolella sisäistä kieltä muotoile-
vassa taiteellisen ilmaisun kulttuurissa? Ihmismieli on puhekieltä laajempi 
entiteetti. Se kurottautuu aistihavainnoissa musiikillisen ja ruumiillisen 
tajuavaan mieleen (Dasein). Tai päinvastoin sen suunta on musiikillisen 
kehotunnoista kieleksi kehittymisen mahdollisuuteen. Mieli ilmenee jo 
ennen kieleen tulemistaan ihmisen intentionaalisessa toiminnassa. Pää-
määrätietoinen toiminta ei edellytä toteutuakseen kielellistä puhetta 
(Nöth 1995, 44). 

Musiikin intentiot, sisäiset kvaliteetit ovat kertovia musiikillisia eleitä. 
Robert Hatten on tutkinut musiikillisen eleen (gesture) käsitettä suhteessa 
klassisen musiikin sisäisiin parametreihin. Musiikillisen eleen biologi-
nen ja kulttuurinen perusta on inhimillisen kommunikoinnin liikkeissä. 
Musiikin semanttiset eleet ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa inhimillisten 
havaintomotoristen järjestelmien kanssa. Liikkeiden energinen muotou-
tuminen (järjestelmät) tiivistyy ajastumalla osaksi merkityksenmuodos-
tumista ja vaikuttaa musiikillisen ilmaisuun voimakkaasti. Tutkimusten 
tuloksena on selvinnyt, että musiikilliseen eleeseen vaikuttavat elemen-
tit ovat laadultaan erottelevia, kuten äänenkorkeus, rytmi ja metri, tai 
samanrakenteisia (analogia), kuten dynamiikka, artikulaatio ja temporaa-
linen paikannus. Musiikilliset eleet merkkiytyvät muotoina, jotka välittä-
vät affektiivista liikettä ja emootioita, sekä muodostavat eri parametrien 
yhdistelminä musiikillisen muodon ja voiman jatkumoja (Hatten 2004, 
93–94). Hattenin tutkimus vahvistaa tutkimukseni esioletusta siitä, että 
prosodisten piirteiden musiikilliseksi merkkiytyvä olemassaolo liikkuu 
musiikin kerronnallisina elementteinä, sekä biologisen että sosiaalisen 
merkityksenmuodostumisen alueilla. 
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Kielellisen ilmaisun ja kommunikoinnin yhteisölliset juuret ovat 
monien tutkijoiden mukaan musiikillisessa äänessä. Musiikkiantropologi 
Steven Brown (2007) puhuu tarttuvasta heterofoniasta (contagious hete-
rophony). Primitiivisenä esimerkkinä on luonnossa vaeltava susilauma, 
jossa yhden ”pää-äänen” ulvontaan liittyvät vähitellen moniäänisesti 
kaikki muut lauman eläimet. Toisten äänet resonoivat ja muuntelevat 
johto-ääntä, jonka johdattelemassa ”musiikissa” ei ole itsenäisiä (soolo) 
ääniä. Vastaava alkeellinen polyfonia, äänen ja tunteen musiikillinen tar-
tunta voi yllättää aikuiset kuulijat pienten vauvamusiikkiryhmässä. Kun 
yksi pieni aloittaa itkunsa tai naurunsa, liittyvät muut mukanaolijat pian 
yksi toisensa jälkeen herkkyydestään riippuen säestämään, jäljittelemään 
ja kuvioimaan alkanutta yhteistä ”ex tempore-konserttia”. Tälle impro-
visatoriselle osallistavalle musiikille on tyypillistä, että se loppuu yleensä 
vasta silloin, kun musiikki-ilmaisun aloittanut maestron johdatteleva-ääni 
lopettaa oman osuutensa, ellei johtotehtäväksi noussut hallitseva ääni ole 
huomaamatta siirtynyt jo seuraavalle äänenjohtajalle. Musiikillinen yhtei-
söllisyys, tilanteen ilmapiiri, me-henki, yhteiset tunne- ja taide-elämykset 
virittyvät konserteissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa heterofoniaksi 
sisäisin viittauksin vauvojen ex tempore-esitystä vastaavalla tavalla. Sisäi-
set viittaukset ovat sekä susilauman, että ihmisjoukon sisäisyydessä uinu-
vaa tuntoisuutta. Ne ovat biologisessa herkkyydessään tiedostamatonta 
emotionaalista kognitiota, aistimellis-affektiivista energiaa, joka syttyy 
”laumaan kuulumisen” ja toista kohti suuntautumisen virittyneisyydestä. 
Musiikki liikkuu ruumismielellisinä sisältöinä sisäisten viittausten syväta-
solla prosessoidessaan sisäisenä puheena (metaforana) kokemuksellisen 
elämyksen tunnemerkkisiä toistumia. 

Arkaainen heterofonia, lajityypillisessä avautuva improvisoivan musi-
soimiseen tapa on myös terapeuttista yhteiseen ääneen liittymistä. Siihen 
voi osallistua omana itsenään omalla äänellään, soittimella, tanssilla tai 
muilla taidoillaan. Ryhmän esittävään vuorovaikutukseen osallistumi-
nen luo vahvan kokemuksellisen yhteyden yhteisen äänen soinnissa ole-
misesta (laumaan kuulumisesta). Kyseinen intersemioottinen viestimisen 
ydin, tarttuva improvisointi (contagious heterophony) on ajattelun virrasta 
irtautuvaa luovuutta, tuntoisuutta ja tunteita, jotka reagoivat ruumiilla ja 
ruumiillisen kokemuksen kautta. Tämän tunnetasolle viestivän primitii-
visen ilmaisun oletetaan alkuaan ilmenneen jo kulttuureja muodostavien 
yhteisöjen laulullisen ääntelyn sisällöissä, ja vasta paljon myöhemmin 
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ihmisten vuorovaikutteisen ja sopimuksenvaraisen puhekielen ja kulttuu-
risen musiikin representaatioina (Brown 2007). Musiikillinen ajattelu on 
ajalliseen sitoutunutta kehollista liikettä ennen hahmottumistaan kielelli-
sen tunnemerkkiseen sisäisyyteen. Musiikillinen puhunta kantaa kehollisia 
tunnemerkityksiä, jotka ovat merkitsevä osa kielellisen ilmaisevaa ja kom-
munikoinniksi motivoituvaa sisältöä.

Kokemukselliseen sisältyvät ”sisäisen puheen ensimerkit” ilmenevät 
musiikissa ja muissa taiteissa yhtenevästi. Toiminnallinen elävä suhde 
musiikkiin ja taiteisiin muodostuu yleensä samoin myös autismikulttuu-
risen subjektin varhaisessa realiteettihakuisessa elämismaailmassa. (Guerra 
Lisi-Stefani 2006, 26.) Nämä sisäiset merkit kiinnittyvät ydinminän aisti-
havainnoista mielen rakennusaineiksi niillä kehityksen osa-alueilla, jotka 
edustavat ihmisen protokielen ja protomusikaalisuuden ensimerkkisyyttä. 
Musiikillisen arkaaiset sanattomat muodot ovat perustavanlaatuinen osa 
proto-kielellisen ilmaisun liikkuvia jatkuvuutta luovia muotoja. Musiikki 
on äänellisinä ja kinesteettisinä merkkeinä olemassa jo kehollisen10 rytmit-
tämissä sanattomissa liikkeellisissä ilmaisuissa. Varhaisiän kehonkieleen 
kiinnittyvä primaari ilmaisu on moniaistisesti vuorovaikutteista. Se toteu-
tuu musiikillisen ja kielellisen merkin välittämänä dialogina ilmetessään 
samanaikaisesti ruumiillisten elämysten biosemioottisina resonansseina.

9. 3 Musiikki semiotiikassa

Musiikkisemiotiikka on kehittynyt vahvasti suomalaisen musiikkitieteen 
merkkitutkimuksessa. Sovellan tutkimuksessani eksistentiaalisemiotiikan 
teoriaa, jossa musiikin merkkejä ja niiden välisiä merkityksiä tarkastel-
laan ajallisen tapahtumisen sisäisyydestä käsin. Eksistentiaalisemioottisen 
tulkinnan kohteena ovat musiikillisten dialogien sisältöinä tunnistuvat 
musiikillisten merkkien ja merkitysten muodostumiset. Kulttuurin kol-
lektiiviseen mieleen kiteytynyt prosodinen merkki tulkitaan musiikillisen 
ja kielellisen yhteistä laatua (ilmaisua) merkitseväksi aksentiksi tunnemer-
kitysten ilmaisullisissa siirtymissä. Tunnemerkitysten ilmaisullisilla siirty-
millä ei tarkoiteta tässä kontekstissa ainoastaan dialogisessa diskurssissa 
havaittavia reaktioita, affekteja ja emootioita. Käsillä olevat tunnemerki-
tysten siirtymät ovat primaarihavainnossa liikkuvaa äänellistä (fyysistä) 

10. ks. myös uusin tekoälytutkimus < suunta kehollisen tutkimiseen/Berlin Humboldt-
Universität, the Cognitive Robotics Group at the Department of Computer Science. 
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materiaa, symbolisia merkkejä, jotka peittyvät musiikin ja puheen jatku-
moissa lyhytkestoisuutensa vuoksi. Niiden intentionaalisuus (pre-sign) on 
vaistonvaraista ja tilannesidonnaista, mutta ei symbolitonta. Merkin sym-
bolisuus solmiutuu ilmaisevan subjektin moniaistiseen primaarielävyyteen 
ja myös läsnä olevaa hetkeä merkitsevän toisen dialogia ylläpitävään tulkin-
taan. Toisen (act-sign) vastaus sysää vuorottelevan primaarisen merkin liik-
keeseen kohti jaettua jälkimerkkiä (post-sign). Eksistentiaalisemiotiikan 
käsite act-sign tarkoittaa tapahtumisen merkkiä. Se yhdistyy tutkimukses-
sani Daniel Sternin (2004) käsitteeseen (present moment) ”juuri nyt käsillä 
oleva hetki”. Näiden kahden käsitteen yhdistelmä ohjaa tarkastelun inten-
tionaalisen esi-merkin äärelle. On olemassa jotakin edeltävää ennen hetken 
ja merkin yhdistymistä. Se ”jotakin” muodostuu esi-merkeistä: tietoisesta 
valinnasta, pyrkimyksestä ja päämäärästä sekä aikaisemmista muodostu-
misen rakenteita ylläpitävistä merkkijonoista. Hetken ja merkin yhdistymi-
nen tarkoittaa yksinkertaisesti merkityksenmuodostumista, jota tapahtuu 
tiedostamattomien sekä tietoisten musiikki- ja ajattelutoimintojemme 
symbolisina sisältöinä taukoamatta. Pyrin hetken ja merkin yhdistymistä 
kuvaamalla valaisemaan tutkimuskohteena olevan prosodisen merkin peit-
tyvää paikkaa merkitysten muodostumisen nopeassa virrassa. 

Merkityksen ymmärtäminen syntyy jälkimerkissä (post-sign) toisen vas-
tauksesta, kokemuksesta ja merkityksen jaettavuudesta. Merkityksen jaet-
tavuus tarkoittaa, että molemmat kommunikoinnin osapuolet, mentaaliset 
tai abstraktit subjektit jakavat symbolisesti yhteisen koodin. Ilmaisu ei tule 
vastaanotetuksi, jollei se peilaudu vastaanottajan ymmärtämään ”yhteiseen 
kieleen”. 

Musiikillisessa sekä kielellisessä ilmaisussa symbolisuutensa synnyt-
tävä prosodinen merkki osoittaa, että musiikillinen voi tietyssä kon-
tekstissa ”palautua kieleen” siirtyessään kielellisen kautta, tai puhutussa 
kielessä ollessaan, syvintä symbolimerkitystään ilmaisevaan tehtävään. 
Merkin ilmenemisessä on ensisijaista merkkiytymisprosessin jatkuva dia-
loginen jakautuminen, intertekstuaalinen tapahtuminen samanaikaisesti 
sekä biosemiosiksessa että eksistentiaalisen merkin semiosiksena. Merkin 
jokainen situationaalinen liike (havainnossa) edellyttää toisen vastausta. 
Vuorovaikutteinen semiosis tapahtuu samalla tavalla organismin biologi-
sissa prosesseissa, mentaalisen merkkien muodostuksen rakenteissa, sekä 
kommunikoivassa dialogissa kahden subjektin välillä. Makrotasolla sama 
palautteeseen perustuva skeema toimii myös yhteisöjen ja eri kulttuurien 
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välisissä uusiutuvissa ymmärtämisissä. Musiikillisessa ilmaisussa ilmenevä 
prosodinen tunnemerkki nousee varhaisen vuorovaikutuskehityksen 
ohjaavaksi motivaatiotekijäksi. Tämä tapahtuu siinä vaiheessa kun ruu-
miillinen ajattelu alkaa kerrostua sisäiseksi puheeksi. Se tapahtuu ennen 
lapsen kohdettaan osoittavaa ensisanoihin siirtymistä. Kohteena olevan 
objektin osoittaminen on jo merkki symbolisen käsitteen ymmärtämi-
sestä. Ymmärtäminen ei ensin ole sanotussa, vaan sitä ennen koetussa, vas-
taanotetussa ja toistetussa, sanatonta vuorottelevaa merkkiä prosessoivassa 
toista kuunnellen tajuavassa diskurssissa.

9.4 Musiikki dialogissa: Sinä ja Minä

Olen tutkijana pyrkinyt reflektoimaan ”terapeuttina eletyn kokemuksen” 
prosessuaalista sisältöä henkilökohtaisen musiikkikokemuksen ja havait-
semani toisen, autistisen lapsen musiikkikokemuksen ja kommunikointiin 
suuntautumisen välisessä dialogissa. Eletty kokemus on dialogisen merki-
tyksenmuodostumisen kontekstiin kiinnittyvä. Dialoginen eletty kokemus 
merkitsee empaattista ja tässä myös analyyttista toisen ihmisen kuuntele-
mista. Musiikillinen dialogi, joka on kokemuksellisen työtavan kautta 
tekstualisoitunut toiminnallis-filosofinen ja taideterapeuttinen työsken-
telytapa, tuo dialogiseen työskentelyyn oman elämyksellisen ja eläytyvän 
intertekstinsä. Musiikillinen dialogi on työstämistäni terapiakäytänteistä 
tematisoituva vuorovaikutusperiaate, käsitteellinen, sekä kokemuksellinen 
käytänteisiin liittyvä semioottisen ajattelutavan merkki. Koska tutkijalla 
on tarkasteltaviin ilmiöihin ja kohteena olevaan vuorovaikutusmateriaa-
liin persoonallinen, omaelämäkerrallinen yhteys voidaan tutkimukseeni 
viitaten puhua dialogisesta tutkimuskäytännöstä (Moustakas 1990). 

Fenomenologinen lähestymistapa ei dialogin tavoin edellytä tutkijan 
omakohtaista kokemuksellista suhdetta tutkittavaan ilmiöön (Tuomi & 
Sarajärvi 2006, 82). Tutkijana olen kuitenkin tilanteessa, jossa tutkimus-
kohde on minussa itsessäni samoin kuin oletettavasti läsnäolevassa toisessa 
syvästi olemassa olevaa. Sen vuoksi tutkimusasetelman dialoginen toimin-
tamalli, sekä pragmaattinen omakohtaisen kokemuksen merkki vaikutta-
vat tutkimuksen rajauksiin ja ratkaisuihin eri tavalla kuin tilanteessa, jossa 
tutkimuskohde on tutkijan henkilöstä selkeämmin erillään. Tutkijalla on 
kokemuksellinen suhde sekä musiikkiin että musiikillisten merkkien dia-
logiseen tulkintaan. Hänellä on ”elettyä” terapiatyön tuomaa kokemusta 
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autismista ja kontekstuaalista tietoa kommunikoivasta toisesta siinä mää-
rin, kuin autistiset lapset ja nuoret ovat ilmaisseet sitä musiikillisesti ja 
sanallisesti musiikillisessa dialogissa. 

Tutkijan havainnointia ja ymmärtävää tulkintaa voidaan analysoida 
fenomenologiasta käsin, mutta täysin vain silloin, jos tarkastellaan pääasi-
assa dialogissa jaettuun kokemukseen liittyviä kokemuksellisia tulkintoja 
ja havaintoja. Semioottinen lähestymistapa rajaa tutkimuksen selvittä-
mään musiikillisessa liikkuvien prosodisten piirteiden merkkiluonnetta ja 
toimintaa. Merkkitutkimus kohdistuu merkitystä muodostaviin merk-
keihin kommunikoivien subjektien välillä eikä varsinaisesti subjekteihin 
itseensä. Tutkimuksessa pohditaan, voiko musiikillisten ja autististen mer-
kinantojen välinen kommunikoiva ilmaisu edetä sellaiseen dialogiseen 
vuorovaikutukseen (diskurssi), että autistinen lapsi voi löytää musiikillisen 
merkkiprosessin (semiosis) kautta kommunikointivalmiuksia ylittääkseen 
autismin asettaman kulttuurisen rajan. 

Musiikillisen dialogin ja fenomenologisen lähestymistavan yhteys ohjaa 
tutkimusta metodologisesta ontologisen kategoriaan. Lähtökohtaan, jossa 
lisääntyvään ymmärtämiseen pyrkiminen kuuluu historiallisesti ihmisen 
maailmassa olemisen perustaan (Niiniluoto 1983). Dialogisessa fenome-
nologiassa vuoropuhelun kahdenvälisyys, ilmaisusta täyttyvä subjektien 
välillä liikkuva suhde, perustaa etenemisensä molempien osapuolten roh-
keuteen ja haluun kommunikoida. Autismin läsnä ollessa on kysymys myös 
autistisen lapsen tai nuoren osallistuvista vuorovaikutustaidoista tai niiden 
puuttuessa ilmaisun monimuotoisesta vaikeudesta ja sen merkitsemästä 
tulkinnasta. Tutkimuksen aineistoksi valikoitunut dialoginen diskurssi 
on kahden ihmisen, autistisen ja ei-autistisen osallistujan musiikillisessa 
”puhumaa kieltä”. Musiikillinen puhunta tarkoittaa sanatonta vuoroin vai-
kuttamista, niitä musiikillisia merkityksiä, jotka tulkituiksi tulemisessaan 
varmistavat dialogin etenemisen. Semioottinen tutkimusasetelma jättää 
tässä kuitenkin dialogiin osallistuvat ihmiset inhimillisinä ”kulttuuriteks-
teinä” ikään kuin sivuun, ja poimii rajatuksi kohteeksi subjektien välillä 
kommunikoivien merkkien välisen vuorovaikutuksen. Musiikilliseen dia-
logiin osallistujat oletetaan kokevina ja ilmaisevina ihmisinä samanarvoi-
siksi subjekteiksi, joiden maailmasuhteita ohjailevat merkkiprosessit ja 
todellisuuteen kiinnittyminen ilmenevät tutkimuksen kohteena olevissa 
musiikillisten merkitysten muodostumisprosesseissa. Tutkimuksen feno-
menologinen säie liittyy semioottiseen merkkien tunnistukseen. Se kuvaa 
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musiikin ja autismin kautta merkkiytyviä maailmassaolemisen tapoja suh-
teessa koettuun todellisuuteen. (Heinämaa 2002, 275.)

Kielellinen puheeseen perustuva vuorovaikutus toimii keskustele-
valla tai haastattelevalla kysymys-vastaus-mallilla. Musiikillinen dialogi 
ohjautuu kuuntelu-puhe-mallin mukaan, jossa korostuu kommunikoin-
nin toisenlainen logiikka. Diskurssin ensisijaiseksi piirteeksi nousee kyky 
kuunnella ja havainnoida toista. Dialogisessa kommunikaatiosuhteessa 
molemmat osapuolet tekevät näitä ilmaisullisia aloitteita. Dialogiin ohjaa-
vana polkuna toimii musiikillista kohtaamista edeltävä intentionaalisuuden 
semantiikka. Se on kontekstiin johdattelevaa elekieltä, jossa on merkkejä 
osallistujien ennakko-oletuksista, kontekstiin tulemisen taustoista ja odo-
tuksista. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 82). Musiikillinen dialogi on musii-
killisten merkkien välittämää, toisen kuuntelemisen voimasta uusiutuvaa 
vuoroin vaikuttamista. Sen lähtökohtana ovat molemminpuolinen kon-
taktiin suuntautuminen, sekä halu kommunikoida. Terapeuttinen dia-
logi sisältää lisäksi kuntoutuksen päämääriä koskevan tavoitteenasettelun. 
Mielellään osallistuminen, toiseen suuntautumisen mielekkyys ilmenee 
ennen sisäiseksi ajatteluksi ja ilmaisevaksi puheeksi tuloaan autistisen lap-
sen ja nuoren musiikillisissa kertovissa eleissä. Ne ovat vakiintuvia tarkoi-
tuksellisia ilmeitä ja eleitä, sekä reseptiivisen läsnäolon merkkiin pyrkiviä 
intersubjektiivisen käyttäytymisen ja motivaation non-verbaaleja toistu-
mia. (ks. myös Hatten 2004.) 

Martin Buber erottaa dialogisessa filosofiassaan yleistettävissä olevan 
tieteellisen kokemuksen persoonallisesta subjektiivisesta kokemuksesta. 
Buberin erottelua voidaan verrata Hans Gadamerin kahteen lähtökohdil-
taan erilaiseen kokemuksen muodostumiseen. Gadamer puhuu elämisestä 
(Erleben), jolla hän tarkoittaa ”elämyksellistä kokemista”, sekä kokemi-
sesta (Erfahren), joka viittaa tiedon keruun kautta kertyvään kokemuk-
seen. Tietoon perustuva kokemus on objektisuuntautunutta ja sen vuoksi 
esineellisempää kuin elämyksellinen tapa olla kokemuksen syntymässä 
osallistuvana ja kokevana subjektina. Elämykseen perustuva kokeminen 
merkitsee Buberin filosofiassa toisen ihmisen dialogista kohtaamista kans-
saelävänä sinänä. Eläminen (Erleben), elämyksen kokemuksellinen läsnä-
olo kuuluu elämän kokonaisuuteen. Tässä suhteessa myös tiede myöntyy 
tiedonhankinnan hermeneuttisen luonteen argumenttiin (Hankamäki 
2008 178–179; Gadamer 1975/1960, 62–65). Hermeneuttisessa tutkimuk-
sessa kohde saa luvan vaikuttaa tutkijaan. Toisaalta tutkijan tehtävänä on 
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erotella tutkimusprosessiin vaikuttavat esiteoreettiset ja ennakkoon syn-
tyneet oletukset siitä tiedosta, joka tutkimuksen tuloksina lisää hänen 
ymmärrystään tutkimuskohteesta. 

Metaforinen reduktio vahvistaa toisen ja toisin silmin katsomisen posi-
tiota, sekä kuuntelevan musiikillisen dialogin käytettävyyttä. Taiteellisen 
työskentelyn lähtökohtana husserlilainen reduktio toimii luontevasti. Jo 
musiikilliseen (taiteen) dialogiin virittäytyminen ohjaa osallistujien siirty-
mistä sanattoman kokemusmaailmaan, jossa kielellisen ilmaisuun ja ihmi-
senä olemisen taitotasoihin liittyvät eriarvoisuudet osittain tasoittuvat. 
Dialogista ilmaisua ohjaa ”horisonttien sulautuminen” (Hankamäki 2008, 
179). Se edellyttää yhteisten merkkien tunnistamista ja niiden jaettua vuo-
rovaikutteista tulkintaa, mikä tekee dialogista yleisesti ”vieraiden kulttuu-
rien” tutkimiseen soveltuvan. Semiotiikassa tutkitaan merkkejä ja niiden 
tunnistumista, merkityksenantoa ja merkkiprosesseja. Jos horisonttien 
(näkökulmien) sulautumisen idea määritellään käsillä olevan tutkimuk-
sen semanttisena eleenä, ”tekstin kaikki tasot läpäisevänä periaatteena”, 
sen avulla voidaan tarkastella eri konteksteissa ilmeneviä yhteisöllisen ja 
yksilöllisen merkityksenannon ilmaisu- ja vuorovaikutusprosesseja. Kur-
sivoidut persoonapronominit Minä ja Sinä tulkitaan tutkimustekstissä 
yleistettyinä vasta- tai rinnakkaiskulttuurisina entiteetteinä. Musiikkikult-
tuurinen Minä merkitsee potentiaalisesti ketä tahansa ei-autistista ihmistä. 
Autismikulttuurinen Sinä on vastaavasti kuka tahansa autistinen ihminen, 
tai tämän tutkimuksen määrittelemässä autismikulttuurissa esiintyvä muu 
eksistentiaalinen kulttuurisubjekti. 

9.5 Ei-autistinen Minä ja autistinen Sinä

Musiikki ilmenee Minulle auditiivisina havaintoina, esteettisiä elämyk-
siä herättävänä taiteena, yhdessäoloa siivittävinä musiikillisina muisti-
jälkinä. Musiikki on semioottisesti tulkkiutuva metakieli, historiallinen 
kuva, kasvattava kokemus, kommunikoiva sävelkulku, terapeuttisesti 
kuntouttava taidemuoto. Musiikki on ajallisesti kokemuksellisia muo-
toja luovaa eksistentiaalisuutta. Musiikki merkitsee jotakin Minussa 
minua itseäni varten eri aikoina ja eri tilanteissa. Kognitiotutkimuksen 
lähtökohdista auditiivisesti havaitut äänet eivät välity valmiina musii-
killisina hahmoina tajuntaani. Kaikki auditiiviset havaintoni edellyttä-
vät aktiivista mielensisäistä tiedonkäsittelyä. 
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Soivien äänitapahtumien mieleeni jäsentyvät muotorakenteet, musii-
killisten merkkien synty ja niitä seuraavat mentaaliset kokemukset 
strukturoituvat mielensisäisen tiedonkäsittelyni seurauksena. Mieli 
poimii aistimustasolla merkkiytyneet biosemioottiset havainnot sisäi-
sen semiosiksen materiaaleiksi. Mielelle ominaiset korkeammat henki-
set toiminnot, hahmottaminen, tulkitseminen, muistaminen, kuvittelu, 
päättely ja ongelmanratkaisu työstävät aistihavainnoista ajattelun 
käyttöön mahdollisimman yhtenäisiä ja mielekkäitä kokonaisuuksia. 
Havaintojen mahdollinen epätäydellisyys täydentyy näissä mentaalis-
ten tietorakenteiden syntyprosesseissa, kun ne muokkautuvat osaksi 
jo olemassa olevia mieleni sisältöjä. Näkymätön esitietoinen musii-
kin semiosis ohjaa musiikkisuhdetta. Tavat, joilla esitän ja kuuntelen 
musiikkia, tavat joilla ymmärrän ja luon sitä, sekä myös musiikkimuis-
tini ovat musiikillista ajattelua. Ne muodostavat sisäisiä tietorakenteita, 
kokemuksellisia teitä ja linkkejä kommunikoivan puhekielen taiteelle 
rinnakkaiseen maailmaan. Musiikkiin liittyvä tietämykseni on verrat-
tavissa äidinkielen kieliopilliseen taitamiseen ja taidon tiedostamiseen. 
Sen vuoksi musiikin omaksuminen ja musiikillinen herkkyys eivät tar-
koita vain näkyvää ulkoista suoritusta, vaan kehittyvä musiikkisuhteeni 
voidaan ymmärtää myös mentaalisen tietorakenteen kehittymisenä. 
Kyky kuunnella musiikkia ja nauttia siitä on osa jatkuvaa inhimillisten 
tietorakenteiden kehittymistä. (ks. Ahonen 2004, 22–23). 

Ilmeneekö musiikki Sinulle auditiivisina havaintoina? Sinä saatat 
kokea musiikin autismin neurobiologiasta käsin minua syvemmin ja her-
kemmin. Musiikki voi mahdollisesti tulla luoksesi visuaalisina merkkeinä, 
eri väreinä tai graafisina kuvankaltaisina kokemisen muotoina. Musiikki 
on Sinusta yksityisasia, minulle se on myös tai enemmän yhdessä olemisen 
taidetta. Seikkailen luovasti musiikin psykologisessa meta-ajassa, mutta 
koen sen myös ajallisen sitomina soivina muotoina, joilla on äänellisyydes-
sään alku ja loppu. Koen olevani musiikissa, virtaan musiikkina ajattomuu-
teen aukeavissa sointiväreissä. Minä tiedän olevani musiikista nauttiva tai 
ei-nauttiva ihminen. Näen Sinun nauttivan musiikista. Sen vuoksi oletan, 
että myös Sinä tiedät olevasi musiikista nauttiva ihminen. Musiikki voi 
olla Sinulle ja Minulle jaettavissa oleva ilmaisevien merkkien kommuni-
koiva maailma.
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Prosodinen piirre

Prosodinen piirre määritellään suprasegmentaaliksi puheen ilmiöksi, jolla 
on merkitystä puheen ymmärrettävyyden ja ymmärtämisen konteksteissa. 
Puheprosodian piirteet, segmentoivat ominaisuudet voidaan jaotella 
musiikin perinteiseen kolmijakoon vertaamalla. Kielen ja musiikin proso-
diaan kuuluvat ajan ilmiöt, kesto ja tempo; sävelkulun l. melodian ilmiöt, 
intonaatio ja tooni; sekä painollisuus, joka tarkoittaa puheen tai musiikin 
rytmisiä, ilmaisevan lausuman jäsennystä aksentoivia muuttujia. Proso-
dian tutkimus on kuulunut ensisijaisesti kielitieteen ja fonetiikan tieteen-
alaan. Prosodiaa on tutkittu myös Suomessa, mutta prosodiikan tutkimus 
on kokonaisuudessaan ollut aiemmin, sekä Suomessa että kansainvälisesti 
melko vähäistä. Fonetiikan tutkijat Nieminen & Kurki (2013) ottavat 
prosodisen ominaisuuden esimerkkitapaukseksi rytmin. Sille ei ole fone-
tiikassa olemassa yleisesti hyväksyttyä prosodisen piirteen määritelmää, 
mutta Michael Wagnerin (2010) määrittelyssä puheen rytmiin kuuluvat 
toisto, vuorottelu, rakenne ja ryhmittely. (Nieminen & Kurki 2013; Wag-
ner M. 2010 ; Watson, Duane, G.-Wagner, M. & Gibson, E. (Ed.) 2010). 

Puheen prosodiset merkkiytymiset ovat rytmin ominaisuuden11 osalta 
musiikin hahmottumiseen rinnastuvia. Rytmin merkitys ilmenee musii-
killisten merkkien jäsentymisessä vastaavilla merkityksenmuodostuksen 

11. Suomi, Kari: Prosodisten ominaisuuksien tuottamisesta (2006): ”Puheessa muiden 
äänteellisten seikkojen ohella esiintyvät laulun kaltaiset ominaisuudet (kr. pros ‘lisäksi’, 
ode ‘laulu’). Nykyään prosodian tai prosodiikan kanssa useimmiten synonyymisesti 
käytetty termi on suprasegmentaalit tai suprasegmentaaliset ominaisuudet.”
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tavoilla. Määräajoin esiintyvä toisto määrittää diskurssin sykkeen luo-
malla rajakohtia. Rajakohtien merkit (syke) jäsentävät ilmaisussa itsenäis-
tyviä syntaktisia kokonaisuuksia. Niiden erottelua harjaannuttavia laajoja 
lausumia (merkityksen muodostusta) mahdollisesti erotellaan ihmisen 
kehityksessä prosodisten piirteiden tuella jo ennen kielen semantiikkaan 
keskittyvää äänteiden hahmottamista ja puheentuoton alkua. Semiootti-
sesti prosodisen merkin funktio olisi siinä tapauksessa pienuuteensa ja peit-
tyvyyteensä nähden uusi löytö. Toisaalta tässä tutkimuksessa prosodisen 
merkin paikka hahmottuu tunnemerkitysten siirtymiin, joita ei kielellisen 
tutkimuksessa ole aikaisemmin tutkittu puheenkehityksen perustavina 
protokielisinä funktioina. (ks. Waaramaa–Mäki-Kulmala 2009.) Proso-
dinen piirre on kielen puhunnassa ilmenevä ominaisuus. Fonetiikassa sitä 
tarkastellaan kielen ilmiönä, neurotieteessä sen perustaa etsitään parhail-
laan aivotoiminnoista. Käsillä olevassa tutkimuksessa prosodista piirrettä 
tutkitaan musiikkisemiotiikan merkkinä, joka paikantuu ilmaisussa ja 
vuorovaikutuksessa varhaisen aistimellis-affektiivisen merkityksenmuo-
dostuksen kehollisiin liikkeisiin. 

Michael Wagnerin prosodisen merkin – rytmin – puheessa esiinty-
misen määrittely viittaa musiikin vastaaviin rakenteellisiin muotoihin ja 
musiikillisten lausumien kerronnalliseen logiikkaan. Prosodisen piirteen 
esiintyminen puheen ilmiönä on kulttuurisilta – sekä myös persoonalli-
silta osin subjektisidonnaista. Prosodinen piirre muodostaa kommuni-
koinnin sisäisiä ilmaisurakenteita puheessa sekä musiikissa. Prosodia on 
olemassa meille kielen rakenteessa (sisäisenä, ymmärtävässä luennassa), 
mutta tarkemmin määriteltynä se on ilmaisevan puheen ilmiö, puhun-
nan omaisuutta, joka saa musiikin lailla olemassaolonsa vasta äänellisessä, 
esitetyssä ja kokemuksellisessa muodossa. Puheeseen sisältyvänä mutta 
semantiikaltaan sanattomana kielen ulkopuolisena muuttujana, prosodia 
merkitsee siten myös musiikin, sekä muut ajallisen liikkeisiin taipuvat tai-
teellisen ilmaisumuodot. Michael Wagnerin mukaan rytmin prosodinen 
ilmiö esiintyy puheen jatkumossa seuraavien tekijöiden liikkeissä. Se on 
havaittavissa hahmottavassa määräaikaisessa toistossa, kahden elementin 
tai merkin vuorottelussa, rakenteen muodostamisessa ja kokonaisuuteen 
sisältyvien ja siinä vaikuttavien rakenneosien ryhmittelyssä. 

Tanssi on taidetta, joka näyttäytyy ajallisen ja musiikillisen liikkeisiin 
taipuvana taiteellisena ilmaisuna. Sen liikkeellinen jatkuvuus kietoutuu 
kehollisen kokemuksellisina rytmittyvinä eleinä (prosodisina aksentteina) 
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musiikilliseen ilmaisuun. Kuvataide (maalaus, piirtäminen, kuvanveisto) 
ei visuaalisena taidemuotona avaudu katsojalle ensi alkuun liikkeellisenä 
taidemuotona. Kokemuksellinen kuvan syntyminen, ajallisen liikkeen 
muoto on jo kuitenkin olemassa taiteilijan (teossa) luovan siveltimenve-
don täyttämässä ajallisessa liikkeessä. Kuvan (taiteen) katsomisessa katso-
jan primaarielävyydestä nouseva aistimellis-affektiivinen elämys uppoaa 
syvimmin taiteilijan teokseensa maalaamaan, piirtämään tai muovaile-
maan viivaan. Elämys tarttuu viivan ilmaisemaan rytmiin, toistoon, vuo-
rotteluun, kokonaisuuteen, ryhmittelyyn, ja ennen kaikkea viivan luomaan 
visuaalisen tavoittamaan (prosodiseen) jatkumoon, jatkumisen tunteeseen 
ja -kokemukseen. Viivan lisäksi myös taiteilijan käyttämät värit toistuvat 
ja vuorottelevat, ryhmittelevät ja luovat rakenteita ollessaan osa taidete-
oksen visuaalista kokonaisuutta. Väreissä ilmenevä ajallinen jatkuvuus 
mieltyy värien havaitsemiseen piirtyneistä merkkisuhteista. Väri tai väri-
sävy on visuaalisen havainnoinnin kohteena toisista väreistä – samoin kuin 
sävel on toisista sävelistä – erottuva, sekä samanaikaisesti ei-erottuva. Se 
kuuluu ajattelukykymme katkeamattomassa ryhmittelyssä laadullisesti 
värien kategoriaan, jonka muoto on visuaalisen havaintomme mielellisinä 
sisältöinä jatkuvaa. Liikkeellinen jatkuvuus on ajattelutoimintojen ja niitä 
kannattelevien protokielellisten (rytmisten) prosessien rakenteissa tiedosta-
maton sensomotorisen toiminnan ja maailmassaolemisen tapa. 

Rytmin prosodinen ilmiö, vertautuu musiikissa puhevirtaan ryhmitte-
lemällä ja luomalla rajakohtia. Samalla huomio kohdistuu myös rajakoh-
tien väliseen musiikilliseen tai puhunnan tilaan. Rytmisten toistumien 
välissä tematisoituva musiikin tai puheen etenevä ajallinen tila sisältää 
muut ilmaisun jäsentämiseen kutoutuvat viestinnän aihiot, muotoa luo-
vien johtoaiheiden liikkeet, idean kehittelyn, modulaatiot ja osien välisen 
kertovan harmonian ja disharmonian. Ilmaisurakenteen muodostuminen 
sisältää rytmistä sekä temaattista toistoa, dynaamista ja kontrastista vuo-
rottelua sekä harmonian, joka koostaa eri elementtien muodostamia koko-
naisuuksia ja vastaa kokonaisilmaisun koherenssista. 

Musiikissa on ensin prosodinen ydin so. säveltäjän idea tai musiikkiin 
vakiintunut sisäinen subjekti, musiikillinen ”lause, jolla on syntaktis-mor-
fologinen rakenne”. ”Tämä musiikillinen lause varustetaan ”eleillä”. Eleitä ei 
siis voi ajatella ilman ydinlausetta musiikissa, eleet eivät omaa autonomista 
olemassaoloa, ne ovat täysin riippuvaisia ydinlauseesta. Adorno sanoi, että 
eleitä ei voi kehitellä, kehittely on vain musiikillissyntaktisen ydinlauseen 
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ominaisuus.” (Tarasti 2006; 2009,71). Samalla tavalla kielessä on prosodi-
nen ydin (Sukhova 2009.) Se on intentoiva idea, alkulause, bahtinilainen 
sana joka on puheen sisäistä liikettä ennen osoittavaa elettä. Prosodinen 
ydin ei ole lingvistinen, se ei ole kielessä vaan kehossa olevaa, siinä ”muo-
toa luovista aakkosista” syntyvää ja aluksi kehon ruumiillisen ilmaisemaa. 
Eleitä ei myöskään kielenkäytössä voi ajatella ilman ydinlausetta. Ydin-
lause ei ole irrallinen, eikä se ei synny tyhjästä. Konkreettinen esimerkki 
on osoittamisen ele, tilanne jossa (autistinen) lapsi osoittaa jotakin halua-
maansa, puurolautasta, ulkohaalaria tai tietokonetta. Lapsi tietää, kuten 
säveltäjäkin, että ydinlauseen käynnistämä ele on merkki eleen itsensä 
ulkopuolelle. Oikein tulkittuna siitä seuraa jotakin odotettua, aamupuuro 
tai uusi sinfonia. Kohteen osoittaminen on semioottisesti bahtinilainen 
eleen transpositio, siirtymä merkitseväksi sanaksi sisäisen puheen auto-
kommunikatiivisella alueella. 

Osoittaminen on dialogista puhetta. Se on kielen liikkuva merkki 
oman ennakoivan tarkoituksen sisäisestä ymmärtämisestä, Bahtinin 
nimeämä kolmas. Sana, joka saa jatkoa toisen tulkinnasta ensimmäisen 
vahvistamana. Dialogissa ydinlause on intentio, subjektin sisäisenä mer-
kityksenä, modaliteetti, joka ilmenee ilmaisevan liikkeen motiivina. Pro-
sodiset merkit ilmenevät subjektin sisäisestä tajunnallisesta merkityksestä 
käsin. Niiden muodostama lause (sana) on ilmaisua sekä toiselle, että 
”itsestä itselleen” (Bahtin). Modaliteetit ovat Greimasin kieli-filosofisessa 
teoriassa ”[...]niin musiikin kuin puheen, kuin eleenkin takana vaikuttavia 
tuntemattomia tekijöitä, jotka eivät palaudu pelkkään musiikin tai puheen 
syntaksiin tai eleen ulkoisiin, mitattaviin liikeratoihin.” (Tarasti 1990, 67).

Musiikillisen elämyksen ensimerkki on prosodinen piirre. Oletetta-
vasti kielellisen puhunnassa liikkuvat prosodiset piirteet perustuvat poh-
jimmiltaan biosemioottisiin sensomotorisiin malleihin. Biosemioottiset 
mallit ovat lajityypillisiä neuraalisia merkkiprosesseja, jotka suuntaavat 
inhimillistä ilmaisua yleisesti ja myöhemmin kehityksessä persoonallisen 
itsen ilmaisua. Prosodinen piirre on musiikkiin ja kieleen liittyvä energinen 
erityispiirre. Se sitoo yhteen kielen semanttisen ja semioottisen sisällön. 
Ilmaisun energisyyteen ja inhimilliseen ilmenemiseen liittyen prosodinen 
piirre merkitsee sekä kulttuurin kielellistä että musiikillista. Prosodisen 
merkin dynaaminen luonne tulkitaan tutkimuksessa semioottiseksi yhty-
mäkohdaksi syvätuntoaistin ja symbolisen kehityksen välillä.
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Biologisen perustan vuoksi myös autismiin sisältyvä moniaistinen pri-
maarielävyys (herkkyys) tarttuu musiikillisen energisoiviin merkkeihin 
tahtomattaan tai huomaamattaan. Primaarielävyys voi rakentaa aistimuk-
sellista prosodista ilmaisua musiikillisten ja kielellisten yhtymäkohtien 
toistuviin merkkiytymisiin. Kulttuurin sanoina mieltyvä kieli itsessään ei 
ole jatkuvaa vaan epäjatkuvaa. Tämä tarkoittaa sitä että inhimillisen ajat-
telun (neurobiologinen) perusta on jossain muualla kuin kulttuurin sopi-
muksenvaraisessa puheena virtaavassa kielessä. Jos prosodinen ilmaiseva 
merkki (aksentti) on lähtöisin lapsen (Greimas) arkkityyppisen syvätun-
non alueelta, se voi tukea ja olla käynnistämässä lapsen neurobiologisista 
syistä keskeytynyttä tai muuten hitaasti etenevää vuorovaikutuskehitystä. 
Tämän kommunikoivan tuen tunnistumisessa ja ymmärtämisessä on autis-
tisten lasten ja nuorten kokemusosaava läsnäolo ollut tutkimuksen taus-
talla merkitsevin ”kysyvän ääni”. Vastaukset ovat löytyneet autistisen ja 
musiikillisen ilmaisun vuorovaikutuksesta. Jatkuvuutta etsivä esteettiseen 
suuntautuva autistinen lapsi löytää emotionaalis-kognitiivisen merkityk-
sen musiikillisessa sisäistyville ja eteneville osallistumisen hetkille. Musii-
kin esteettinen kielellisen ulkopuolella liikkuva tila mahdollistaa puhutun 
kielen koodista vapaan sanattomassa merkityskokemuksessa kohtaamisen.

Tutkimuksen painopiste liikkuu sanattoman musiikillisen ilmaisun 
merkkiprosesseissa. Musiikin sisäinen semiosis tulkitaan kielellisen ajatte-
lun rinnakkaiseksi kerronnalliseksi ilmaisuksi. Sitä edustavat säveltäjien 
synesteettiset sävellysprosessit, intersubjektiiviset musiikkikäyttäytymiset 
autismissa, sekä musiikin ja puhutun kielen yhtenäiset kehittymisen eleet 
biosemioottisessa lajikehityksen varioivassa perustassa. Tutkimuskohteena 
oleva musiikillinen merkki ja merkityksenmuodostus voi näyttäytyä synes-
tesian läsnäolona muusikon ja sävellystyön välisessä suhteessa. Se voi myös 
määrittyä autismiin liittyvässä synestesiassa ilmaisua estävänä ja hajotta-
vana tai luovana ja rakentavana muuttujana. Sen merkkinä voi olla synes-
teettisen kokemuksen kehityksellinen eriytyminen tai eriytymättömyys. 
Musiikillisen merkityksen muodostuminen voi olla aistienvaraisen pri-
maarihavainnon kehityksellistä siirtymää myös tunneilmaisua jäsentävään 
kielelliseen merkkiin ja sen sanalliseen tulkintaan.

Lajityypillinen kehitys ja ihmisen maailmassaoleminen ilmenevät eri 
muodoissaan ihmiseksi syntymisen kirjossa. Lajityypillisyys on ihmisen 
biosemioottista kokonaisuutta kehystävä merkki, joka luonnollisista läh-
tökohdistaan toimii biologisena ytimenä ihmisen symboliselle kyvylle ylit-
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tää kielellisen rajat esteettisen elämismaailmaan siirtymisissä. Tulkinnan 
kohteena oleva musiikillisen prosodinen funktio on merkki inhimillisen 
vuorovaikutuksen jatkuvasta liikkeestä. Siihen sisäistynyt merkitys avaa 
primaarien puheenmuodostusmekanismien käynnistäjänä uuden symbo-
lifunktion sanattomien taiteiden kerronnallisille metakielisille merkeille. 
Kielen rajat ylittyvät toistuvasti, kun esteettinen elämys löytää liikkeelli-
sen jäsentämää orientaatiota toiminnallista kysyvälle kehittyvälle mielelle. 
(Guerra-Lisi & Stefani 2010.) 

10.1 Puhunnosten prosodiikka

Puhunnosten prosodiikka on sisäisten modaliteettien ohjaamaa. Erityisesti 
intonaatio ja puheen paralingvistiset ominaisuudet liittyvät puhunnos-
ten prosodiikkaan. Puhunnosten prosodiikka tarkoittaa lauseprosodiaa, 
intonaatiojaksoja, jotka usein ovat luontevasti synkroniassa puheen syn-
taktisten rakenteiden kanssa. Modaliteettien transpositiot kertovat kielen 
(mielellisten) sisäisten merkkien herkkyydestä intonaation ja lauseraken-
teen välillä. Epäröinti ja emootiot voivat johtaa ilmaisun täydelliseen epä-
synkroniaan. (Suomi et al. 2006, 136). 

Intonaatiojaksot ovat fonetiikan tutkimuksen näkökulmasta oletetta-
vasti kielten universaaleja piirteitä. Semioottisesti niiden universaalisuus 
on merkkien (prosodisen) laadun ja merkityssuhteiden osalta ilmeinen. 
Ne ovat universaalisti kulttuurisidonnaisia ja toisaalta kontekstuaalisessa 
vaihtelussa subjektisidonnaisia ikään kuin jokaisen yksilöllisen äänen arti-
kuloimia sormenjälkiä prosodisen ilmaisun globaalilla jatkumolla. Into-
naatioon liittyvä prosodiikka representoi fonologisia distinktioita, tietty 
piirre on tai ei ole lausumassa. Piirteen puuttuminen on autismissa toi-
sin prosessoitumista ilmaiseva merkki. Prosodisen dynamiikan voimistu-
mista ei yleensä liitetä fonologisesti merkitykselliseen prosodiikkaan vaan 
pikemminkin ruumiin kieleen, eleisiin ja ilmeisiin tai fysiologisen tilan 
oireisiin. Dynaamiset vaihtelut lähestyvät paralingvistiikkaa ja evidentiaa-
lista tietoa, sitä miten asia sanotaan ja miltä puhuja tai puhujan ilmaisu 
kuulostaa (Emt. 143).

Dynaaminen vaihtelu vertautuu myös musiikissa ilmaisun (metakie-
len) paralingvistisiin piirteisiin. Tämän vaihtelun rekisteröinti tapahtuu 
säveltäjän, esittäjän ja kuulijan mielessä sekä vastaanoton että ilmaisun 
intentoivissa merkkiytymisissä. Musiikin sisäinen puhunta liikkuu proso-
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disten merkkien arkaaisissa bio- ja psykosemioottisissa yhtymäkohdissa. 
Se tavoittaa kokemuksellisen elämysalueen, johon sanojen semantiikka ei 
yllä, mutta joka on yhteydessä sanojen jäsentymiseen varhaisen ruumiil-
lisuuden aistimellisina sisältöinä. Tutkimuksen empiirinen aineisto on 
narratiivista. Prosodisten piirteiden yksilöidyt dialogiset paikantumiset 
voidaan koota kokemuksellisten narratiivien (esimerkkien) muodosta-
masta viiden kertomuksen dokumentaatiosta yhden koko joukkoa edusta-
van merkin ilmenemistä käsittäväksi analyysiksi. Esi-merkkien analyysiin 
riittää yhden merkin analysoitu modus ja sen kommunikoivien liikkeiden 
seuraaminen, sillä jokainen prosodisen piirteen (merkin) ominaislaatu 
merkitsee tässä prosodisen tutkimuskysymyksen suhteen koko toisistaan 
erottuvien prosodisten merkkien joukon. Yleistäminen yhden prosodisen 
merkin avulla on mahdollista, koska tutkimuksessa kaikkien prosodisten 
laatujen intentio ja ilmenemisen logiikka on merkin musiikillisessa tun-
nistumisessa dialogisen vuorovaikutuksen aksentoivaksi merkitsijäksi. 
Jokainen prosodisen merkin muodostumista esittelevä narratologinen esi-
merkki ilmaisee prosodisen merkin kommunikoivan kontekstin ja kom-
munikointiin sisältyvän tehtävän subjektien välisessä dialogissa (Dasein). 
Yleistyksen avulla voidaan määritellä musiikillisen prosodian (merkin) 
olemassaoloa kehollis-aistimellisen ilmaisun vakiintuvissa toistumissa. 
Prosodinen merkki ilmenee eksistentiaalisemioottisesti subjektin ”sisäi-
senä puheena”, semioottisena eleenä musiikin säveltäjän, teoksen esittäjän 
sekä kuulijan elämyksellisissä kokemuksissa. Ilmetessään ja signifioitues-
saan elämyksellisesti kokemisen sisältönä prosodinen merkki (act-sign) on 
subjektisidonnainen ja autokommunikoiva, mutta myös samanaikaisesti 
kehityksen bio- ja sosiosemioottisena (pre-sign) merkkinä kollektiiviseen 
subjektiviteettiin ja kulttuuriin sitoutunut. Puhun prosodisten merkkien 
ominaislaadusta, niiden ilmenemisessä toteutuvasta merkityksenmuodos-
tumisesta, joka viittaa loogisen merkityssuhteen kehittymiseen kahden 
subjektin välillä.

Katarina Nummi-Kuisma on tutkinut väitöskirjassaan (soittajan) 
soittamiseen liittyvää kehollis-mielellistä virettä, jossa aistimisen tavat 
vertautuvat amodaalisina ei-tietoisiin liikkeellisen havaitsemisen vitaali-
teetteihin. Liikkeellinen havaitseminen vaikuttaa tutkimuksen mukaan 
rinnakkain verbaalisen ajattelun kanssa ja saattaa subjektin vakiintunei-
den merkitysten tasolta luovan eläytymisen edellyttämään systeemiseen 
muutokseen (Nummi-Kuisma 2010). Liikkeellisen havaitsemisen merkit 
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viittaavat varhaisiin kehollis-aistimellisiin affekteihin, kasvavassa vireessä 
roihahtaviin myöhempiin ”muistijälkiin” kielellisen syvätuntoisuudessa. 
Prosodisen merkin kielellinen tunnemerkkisyys on oletettavasti yhteydessä 
juuri liikkeellisen havaitsemisen ominaislaatuihin. Luovuus ja oppiminen 
hyödyntävät näitä intertekstuaalisia vitaliteetteja, joiden kehollis-aisti-
mellinen kerronnallisuus osallistuu tunnemerkitysten (modaliteettien) ja 
niiden elämyslaatujen systemaattiseen taiteelliseen merkitsemiseen. Merk-
kien kerronnallisuus (narratiivisuus) on eksistentiaalisemiotiikassa keskei-
nen musiikillisen koherenssia ja lineaarista lausumaa jäsentävä prinsiippi 
(Tarasti 2012,457). 

10.2 Musiikki ja kieli

Peircen mukaan kaikki tieto merkeistä perustuu ainakin osittain sel-
laisiin merkkiprosesseihin, jotka ovat tuttuja arkisesta kokemuksesta. 
Arjessa kommunikoiva merkityksenmuodostuminen on peirceläisittäin 
sen vuoksi ensisijaisen tärkeää. (Bergman 2009, 144) Käsillä olevan tut-
kimuksen kysymykset ovat heränneet musiikillisista kokemuksista ja 
tutuiksi tulleista merkitsevistä käytänteistä. Musiikki ei välttämättä ole 
autistisille lapsille tai nuorille aluksi ”arkipäiväinen kokemus”. Mutta sen 
vakiintuessa musiikkiterapiakäynneiksi säännölliseen viikko-ohjelmaan, 
pieni lapsi oppii pian lukemaan ympäristön ”jokapäiväisiä” merkkejä, jotka 
paljastavat terapiapäivän ajankohdan. Pieni ihminen ei tunne kelloa, eikä 
osaa luetella viikonpäiviä, mutta hän alkaa hahmottaa ajankulkua arkisten 
kokemusten oheen sijoittuvan uuden kokemuksen -toistuvan poikkea-
man ympärille. Toistuvaa poikkeamaa voidaan tarkastella yksinkertaisena 
poikkeavan merkin metaforana vertaamalla sitä Michael Wagnerin edellä 
esittämään rytmin prosodiseen ilmiöön puheen ja musiikin (sekä yleensä 
taiteiden) jatkumossa. Toistuva poikkeama alkaa rytmittää eksistentiaa-
lista olemassaolemisen jatkumoa toistumalla määräajoin lapsen ”uudessa” 
viikko-ohjelmassa. Muutosta merkitsevän poikkeaman säännölliset tois-
tumat jäsentävät kahden temporaalisen elementin välistä vaihtumista, se 
merkitsee vuorottelun aistimellis-affektiivista mallia, joka on rakenteita 
luova, kokonaisuuteen vaikuttava ja vähitellen muutoksen tuomia ele-
menttejä ryhmittelevä. ”Arkipäiväisten kokemusten” jatkuvuutta muutok-
seen virittävä eksistentiaalinen poikkeama voidaan määritellä prosodisen 
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ilmiön laajennetuksi aksentiksi, merkiksi joka signifioi muutosta, eksisten-
tiaalista hyppyä tutusta tilanteesta uuteen tuntemattomaan. 

Tutkimuksen empiria, poeettiset narratiivit ovat dokumentteja ”arki-
päiväisistä” dialogisista kokemuksista. Niiden sisäinen liike on havait-
semisen ja vastavuoroisen kokemuksen virtaa musiikillisen virittämässä 
esteettisessä tilassa. Kertomukset soveltuvat eksistentiaalisemioottiseen 
tarkasteluun, vaikka ovat peirceläistä arjen pragmaa. Sisäisyys, tiedon 
muodostuminen, on siinä mikä tapahtuu, mutta tiedon merkitseminen on 
symbolisen grafiikassa. Tapahtumisen symboliikka syntyy mielen sisäisinä 
kuvina ennen ja jälkeen tapahtumisen. Käsillä oleva kertomus on musiikil-
linen dialogi. Dialogi on kokemuksellisen vuoroin vaikuttamisen lähesty-
mis- ja työskentelytapa, ei terapiamenetelmä (Ahonen-Eerikäinen 1998). 
Dialogi muodostaa käsillä olevaan ”arkipäiväisen kokemuksen toteutumi-
seen ” työskentelyasenteen, jonka arvot ja tavoite ovat toisen kuuntelemi-
sessa ja ihmisenä olemisen samanarvoisuudessa. Musiikillinen määritellään 
merkkiprosessiksi, joka palvelee arjen kommunikoinnissa kehittyvää kie-
lellisen sisäisyyttä. Musiikki on prosodisesti läsnä sensomotorisen elämyk-
sen, ilmaisua etsivän puhunnan sekä kehomieltä liikuttavan sisäisyyden 
kehittyvissä merkityssuhteissa. 

Tutkin musiikin prosodisia merkkejä ja eksistentiaalisemioottista maa-
ilmaa. Käsitteenä musiikillisen termi esiintyy tutkimustekstissä musiikkia 
useammin. Musiikillinen määritellään tässä eläväksi liikkeeksi musiikin 
ja ihmis(t)en välillä. Se toteutuu konkreettisesti arkisina kokemuksina 
kaikissa musiikin koskettamissa konteksteissa. Samanaikaisesti sen liike 
on sisäisen merkityksenmuodostumisen emotiivis-kognitiivista proses-
sia ihmisessä ja musiikissa. Musiikki on metakieltä. Sitä voidaan tutkia 
”lingvistisesti” tulkitsemalla vain musiikin sisäisiä merkityssuhteita, tai 
kuten eksistentiaalisemiotiikassa, tutkimus voi laajeta musiikin ja ihmi-
sen välisten merkkiprosessien, sekä musiikin ja yhteiskunnan keskinäisen 
kommunikoinnin ja subjektiuden tutkimukseksi. Merkityksen läsnä ole-
vien rakenteiden tutkimuksessa tärkein musiikkisemiotiikan teoreettinen 
oletus on, että merkitys on muotojen syntymistä ja vaihtelua, musiikin 
kudoksessa esiintyvien yksiköiden arkkitehtuuria ja dynamiikkaa. Musii-
kin merkitys perustuu sen kykyyn ilmaista. Se tarkoittaa, että musiikin 
kautta voi aistia jotakin, mitä ei voi aistia itsessään, esimerkiksi liikettä. 
Puhdasta liikettä ei voida havaita, mutta musiikki voi tehdä sen kuulluksi 
(Sikorski 2009, 125). 
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Filip Sikorski tutkii kielen ja musiikin rakenteita Stéphane Mallarmén 
runoudessa ja havaitsee, että musiikin merkitys ei ehkä aina rajoitukaan 
pelkästään musiikkiin (emt. 126). Myös kirjallisuuden tutkimuksessa kie-
len musiikillisia piirteitä tutkitaan nimenomaan ilmaisun sisäisten muoto-
jen kautta. Sikorski etsii kohtaa, jossa kieli avautuu toiseen semioottiseen 
systeemiin tässä musiikkiin. Hän kysyy musiikilta, miten se systeeminä 
erottuu kielestä ja mitkä ovat näiden kahden systeemin kohtaamismah-
dollisuudet. Runoilija Stéphane Mallarmén kieliopissa foneemi ei ole 
ainoastaan äänteen rakenteellinen yksikkö, vaan sillä on myös semantti-
nen ulottuvuus. (Mallarmé: Les Mots anglais (1945, 885–1053). Runoilijan 
mukaan jokaisella foneemilla voi olla loputon määrä merkityksiä. Fonee-
mien voima on niiden osallistumisessa sanojen merkityksenmuodostumi-
seen. Foneemeilla on kyky tuottaa kokonaisia sanoja ja luoda merkityksiä. 
Mallarmén runoudessa sanojen merkitys ei sen vuoksi ole denotoiva, vaan 
se toteutuu fonologisen rakenteen elementtien aktualisoinnissa. Tämä on 
myös musiikin semioottisen systeemin piirre: rakenteellisilla elementeillä 
ei ole merkitystä, mutta ne edesauttavat merkityksen luomisessa. Musii-
kin rakenteen yksiköillä ei ole itse identiteettiä – esimerkiksi duuri-mol-
lijärjestelmässä yksittäisellä äänellä ei ilman kontekstia ole yhtä määrättyä 
tonaalista kuuluvuutta. Toisaalta se voi kuulua mihin tahansa tonaaliseen 
järjestelmään, koska sillä on kyky tuottaa merkitystä aktualisoitumalla 
ajassa ja tilassa, luomalla mitä hyvänsä yhdistelmiä muiden elementtien 
kanssa (Sikorski 2009, 117 –132).

10.3 Prosodinen merkki

Musiikki ja puhuttu kieli esiintyvät itsenäisinä eri konteksteissa, mutta 
ilmaisussa ne kantavat samaa prosodista merkkiä. Prosodinen merkki mää-
ritellään tässä musiikillisen ja kielellisen ilmaisun syväkulttuuriseksi lausu-
maksi. Sen luonne on kielellisen ilmaisun ruumiillista, autenttista perustaa 
välittävä. Prosodinen merkki on interpretanttisuutensa vuoksi ominai-
suuksiltaan luonnollinen, ja juuri sen luonnollisuus viittaa sen ilmaise-
vuuden peittyvyyteen. Sen semioottinen merkkiytyminen piirtyy esiin 
kulttuurisen ei-ilmenevyyden todellisuudesta. Prosodisen merkin tunnis-
tuminen vakiintuu hitaassa autistisen kommunikoinnin jatkumossa, jossa 
sisäinen mielletty kieli muuttuu omaan tahtiinsa fraasinomaisista merkki-
jonoista ajattelevaa mieltä ilmaisevaksi puheeksi. 
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Prosodinen merkki on luonteeltaan syvämerkityksinen, minkä vuoksi 
voidaan olettaa, että sen ilmenemiseen ja olemassaoloon sisältyvät ne inhi-
millisen ymmärtämisen entiteetit, joihin kielellinen ilmaisu perustuu. 
Tämä viittaa siihen, että kulttuurin kieli puheena ja kirjoitettuna tulee 
ensin puhutuksi ja emotionaalisesti kirjoitetuksi syntymän jälkeisen ja sitä 
edeltävän kehityksen ruumiillisuuteen, biopsykofyysiseen kehoon. Syvä-
merkitykset viittaavat modaliteettien läsnäoloon. Kieli on ulkopuolelta 
tuleva toinen, eri kulttuureissa se on omansa. Kielellisen mieli, halu suun-
tautua toista (ääntä) kohti on ihmisessä oleva ensimmäinen. Se, joka avau-
tuu ympäröivälle puheelle kuunnellen vaihtuvien kontekstien tuottamia 
ääniä niiden muuttuvissa modaliteeteissa. 

Mieli on kehossa tapahtuvaa liikettä, iholla tuntuvaa kosketusta. Mie-
lellä on iho, korvat, silmät, nenä ja suu. Mielteet ja mielekkyys alkavat aisti-
muksellisen ajastuvista vaihteluista. Mielellään suuntautuminen ohjautuu 
kehittyvien aistien havaitsevista toiminnoista. Aistitoiminnot käynnis-
tyvät jo ennen syntymää kehon biologisista mekanismeista ja eriytyvät 
kehittyessään toistojen kautta jäsentyvän havaintomaailman käyttöön. 
Olemassa olemisen mieli alkaa hahmottua aluksi ruumiillisista kokemuk-
sista ja tarveprosodian vuorottelevasta ääntelystä. Tarveprosodia on syn-
tymänjälkeisen varhaisiän manifestia. Se koostuu vauvan avaruudelliseen 
sijoittamista inhimillisistä signaaleista. Maailmaa luokseen kutsuva ihmi-
nen, pieni lajityypillinen olento, askeltaa äänellään kohti ilmaisukieleksi 
mieltyviä ääntelyn aksentteja. Aksentoivat signaalit ovat kehittyvän keho-
mielen merkkejä. Niiden signaaliluonne tunnistuu nopeasti tarkoittaviksi 
ensimerkeiksi vauvan vanhempien tulkitessa lapsen äänessä viriävän kut-
sun. Vastatessaan lapsen inhimilliseen biosemioottiseen (vaistomaiseen) 
viestiin erilaisilla toiminnallisilla tulkintaehdotuksillaan, vanhemmat mer-
kitsevät lapsen reaktiot vastaanotetuiksi ja tarkoituksellisiksi. Ymmärtämi-
sen matka kohti jaettua kielellisen maailman valloittamista voi alkaa. 

Puhutun kielen ymmärrettynä olemista voidaan pitää minäkäsityksen 
muodostumisen ehtona. Kielen ymmärrettynä oleminen toteutuu ensin 
ihmisen sisäiseksi ajatteluksi muotoutumalla ja sitten ajattelun ilmaise-
vaksi puheeksi tulemisena. Samalla tavoin ihmisen ymmärrettynä ole-
minen maailmassa ilmenee ensin jo olemassaolevan toisen (äiti/hoitaja) 
sisäiseen ajatteluun tekeytyvän tilan ja tämän paikan vuoroin vaikuttavaksi 
ilmaisuksi tulemisessa. Julia Kristeva kirjoittaa äidin ja vauvan subjektiu-
desta. Se on samanaikaisesti sekä ruumiillinen että symbolinen biologis-
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mentaalinen prosessi, jossa biologisen elämän ja diskursiivisen ajattelun 
synkronoiva liike kohtaavat. Kristeva nimittää sitä kynnykseksi luonnon ja 
kulttuurin välillä (Saarikangas 1997).

Daniel Sternin (1985,1995) käsite ”moment of meeting” kuvaa yhteis-
ten hetkien kokemusta. Jaettujen tietoisuuden hetkien kokemus toteutuu 
jos äidin ja vauvan toiminnot täydentävät toisiaan. Kumpikin tavoittaa 
samanaikaisesti toisen mielentilan, molemmille muodostuu sama käsi-
tys siitä, mitä nyt juuri tapahtuu. (Siltala 2003, 19,25, 29. ) Musiikki antaa 
toisen mielentilan tavoittamiselle aikaa, koska se sisältää myös luontevan 
hiljaisuuden toisin kuin puhuminen. Non-verbaali liikkumavara luo mah-
dollisuuden sanattomaan ohjailuun ja toisen kuunteluun, mikä säilyttää 
yhteistä käsitystä siitä, mitä nyt juuri tapahtuu. ( Bruscia 1987, 284 –298; 
myös Stern 2004.)

10.4 Prosodinen semiosis kielessä

Prosodinen merkkiprosessi (semiosis) on kielen tai musiikin sisäisyydessä 
kuuluvaa metakieltä, jonka kommunikoivassa lausumassa ilmenevä mer-
kityksenmuodostuminen koostuu tunnemerkityksiä korvaavista ruumiil-
lisista representaatioista. Prosodisten piirteiden merkkiluonne perustuu 
niiden korvaamiseen perustuvaan funktioon (Lotman 1990, 10). Välittävä 
merkkiprosessi liittää yhteen aistivan havainnon, kokemisen ja käsitteelli-
sen ajattelun. Näin ruumis, mieli ja kulttuuri yhdistyvät (Veivo & Huttu-
nen 1999, 14–15). ”Julia Kristeva korostaa teoriassaan kielen rakenteeseen 
palautumattomien psyyken prosessien tärkeyttä. Kristevan mukaan voi-
daan puhua kahdesta tasosta, jotka ovat kielen merkityksellisyyden kan-
nalta oleellisia. Symbolinen taso kattaa kielen loogiset ja kieliopilliset 
rakenteet. Ne tekevät kommunikoinnin mahdolliseksi. Symbolinen kuvaa 
kielen asemaa ihmisten kanssakäymisessä.” (Emt. 24). Tässä prosodiset 
piirteet ovat merkkejä psyyken prosessien subjektiivista itseä ja minuutta 
kehittävästä ja kannattelevasta jatkumosta. Ne ilmenevät puhutussa kie-
lessä, mutta eivät semioottisen luonteensa vuoksi kuulu varsinaisesti kielen 
rakenteeseen. Sen sijaan kielen musiikillisina merkkeinä ne voivat palautua 
ruumiillisen prosessiin ja luoda tiedostamattomassa toistuvina eksistenti-
aalisen äänteinä loputtomasti uusia merkityksiä. Kuten foneemeillakaan, 
prosodisilla merkeillä ei ole itse – identiteettiä, tämä johtuu siitä, että ne 
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ovat identifioituneet ihmiseen ja motivoituun ilmaisuun, eivät pelkkään 
syntaktiseen kieleen. 

Semioottinen viittaa Kristevan subjektiteoriassa psyyken perusproses-
seihin. Ne ovat ennen kielen oppimista ja vaikuttavat myöhemmin kaikessa 
merkityksellisessä kielenkäytössä symbolisen ohella. Kristevan mukaan 
semioottista hallitsevat Sigmund Freudin (1865 –1939) kuvaamat vietilli-
set tiedostamattomat prosessit. Niiden tehtävänä on motivoida kielellistä 
ja luoda kielen merkkijärjestelmästä käyttäjilleen merkityksellinen. Ilman 
semioottista tasoa kielen symbolinen merkkijärjestelmä ei voisi toimia. 
Kristeva on kehittänyt semioottisen teoriansa kirjallisuustieteen puitteissa. 
Kielen poeettisuus haastaa runoudessa kielen materiaalisen olemuksen. 
Äännerakenteet ja rytmit tuovat korostuessaan esiin kielen semioottisen, 
jopa siinä määrin, että tekstit uhkaavat symbolista, jonka Kristeva liittää 
kielen ohella myös yhteiskunnalliseen järjestykseen (Emt. 36–37). Musii-
killa ja puhutulla kielellä on kolme yhtenevää ominaisuutta, intonaatio, 
rytmi ja ajallisuus. Musiikki lähestyy puhetta laulamisen ja lausutun runon 
ilmaisumuodoissa. Anders Eriksson (1987, 127) on tutkinut puherytmin 
ja ilmaisun intervalleja, prosodian jatkuvuutta, toistumia ja säännöllisen 
pulssin esiintymistä lausutussa runossa. Koska musiikillisen dialogin taus-
toittama prosodisen merkin kehityskulku suuntaa tutkimuksen sisäistä 
ilmaisutavoitetta musiikista puhuttuun kieleen, prosodisen semiosiksen 
liike runokielessä on luonteva yhtymäkohta prosodiikan musiikillisten 
piirteiden tarkastelussa. 

Eriksson tutki prosodiaa runon ilmenemisen eri tasoilla. Hierarkian 
huipulla runo määriteltiin kokonaisuutena, yhtenä yksikkönä (unit). 
Runon teksti edusti itseään samoin kuin sävellys, joka esiintyy musiikki-
teoksena muiden teosten joukossa. Tutkimuksen perustason muodosti-
vat kielen hierarkiassa foneettiset segmentit ja niihin rinnastuvat muut 
yksiköt. Runoa luettiin analyysissa ensin yksikkönä, josta ”laskeuduttiin” 
ja edettiin tavujen tasolle (emt. 128). Erikssonin tutkimuksessa kävi ilmi, 
että luetussa runossa painollisten tavujen (pulssin ja fraseerauksen) esiin-
tyminen tekstin jäsentäjänä on olennainen tekijä. Teoreettisten pulssin 
paikannusten vertailu aktuaalisiin pulsaatiokohtiin osoitti, että aktuaali-
set ja teoreettiset poikkeamat vaihtelivat systemaattisesti läpi runotekstin 
(emt.129). 

Runot muodostavat yksiköitä, joilla on sisäinen temporaalinen 
rakenne. Niiden yksikkömerkitys muuttuu eli runoteksti ei taiteeksi 
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muuttuessaan enää käyttäydy kielen tavoin. Runon lausuvassa luennassa 
lukija hahmottaa kokonaisuuden ja suhtautuu runoon kokonaisuutena, 
kuten muusikko suhtautuu musiikkikappaleen esittämiseen. Eriksson 
tutki myös metriikan säännöllisyyden havaitsemista. Hän pohti, mistä 
se johtuu, että havaitsemme runouden rytmikkäämpänä kuin normaalin 
puheen. Edellyttääkö runon jokainen säe itselleen samanpituisen ajoi-
tuksen, kuten tahtilaji toimii musiikissa? Säkeitä voidaan pitää itsenäisinä 
yksikköinä. Ne erotellaan merkityin tauoin ja intonaatiorajauksin (kor-
kea alku, matalampi loppu), mikä indikoi ne yksiköiksi. Kuulovaikutelma 
runoa kuunnellessa on todella se, että säkeet ovat enemmän tai vähemmän 
samanpituisia (Emt. 130– 132). 

Vastaus Erikssonin pohdintoihin löytyy Herbert H. Woodrown teks-
tistä: 

By rhythm, in the psychological sense, is meant the perception of a series 
of stimuli as a series of groups. The successive groups are ordinarily of 
similar pattern and experienced as repetitive. Each group is perceived as 
a whole and therefore has a length lying within the psychological present 
(Woodrow 1951, 1224–1236). 

Rytmin havaitseminen perustuu ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmään, 
luonnolliseen pyrkimykseen jäsentää ulkomaailmasta havaitsemaansa tie-
toa ryhmittelemällä sitä havaintoluokiksi. Täysin monotonisen pulssin 
kohdalla ihmisellä on tendenssi jäsentää sen iskuja 2–4 sykkeeseen myös 
ilman luokittelumerkkien tukea. Ryhmittelytendenssi on voimakkaampi 
jos merkityksenmuodostuksen tueksi löytyy identifioivia merkkejä. 
Puheessa tällaisia merkkejä ovat paino/korko, sekä tauko ja intonaatio, 
esimerkiksi laskeva perustaajuus fraasin loppua kohti. Jokaisella runon-
säkeellä on olemassa lisäksi sisäinen merkityskoherenssinsa. Nämä tekijät 
helpottavat ryhmittelyä ja fraasien havaitsemista yksiköiksi. Ryhmittele-
vät merkit havaitaan arkipuhetta selvemmin runonlausunnassa, jossa nii-
hin kiinnitetään enemmän huomiota (Eriksson, A. 1987, 133–134; Ahonen 
2004, 128). 

Sujuvassa puheessa fraseeraus ja ryhmittely tapahtuvat ensisijaisesti 
intonaation ja tauotuksen avulla (Dauer 1983). Prosodian ymmärtämiseen 
riittää vuorovaikutuksessa Kroes-Hechtin mukaan kolme perushavain-
toon liittyvää parametria, prosodinen ydin (ilmaisun keskusta), ilmai-
sun rajaukset, sekä näiden kahdensuuntainen suhde. Prosodiset vihjeet 
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(aloitusmerkit) tunnistuvat kuuntelevan vastaanottajan oman prosodisen 
järjestelmän intentioissa. Kuulija havaitsee toisen viestin ikään kuin viitta-
uksena omiin odotuksiinsa, oletuksiinsa ja viestiä seuraavaan ”aiottuun” 
tulkintaan. Jos puhujan viesti, vuorovaikutuksen ydin, on kuulijalle tar-
koitukseton tai odottamaton, hän ei havaitse viestiä, vaan sen mitä hän 
uskoo puhujan aikovan ilmaista (Kroes-Hecht 1987,152). Voidaan päätellä, 
että jos kuulija on omaksunut varhaisiässä ”odottamisen ja arvuuttelun” 
taidon (ks. Takala-Takala 1984) hänellä on sisäinen intentio liittyä sosiaa-
liseen kielelliseen jatkumoon. Hän hahmottaa lauseprosodiikassa polvei-
levan vuorovaikutuksen prosodisen ytimen ja onnistuu vastavuoroisessa 
viestinnässä ymmärtämällä kieltä, ja liikkumalla kielellisen alueella sisäisen 
vasteensa peilaamana. Kielenkehityksen varhaisvaiheessa, kun lapsi ei vielä 
ymmärrä kuulemaansa kieltä tai kun kielenopiskelija tutustuu vieraaseen 
kieleen, sisäinen havaintoluokittelu ryhmittelee aluksi nimenomaan pro-
sodisten piirteiden ketjuuntumista. Ne toimivat ensimmäisinä havainto-
luokkia muodostavina, ryhmittelyä identifioivina merkkeinä. Imitointi, 
jäljittelevä toistaminen, alussa jopa sanaton omaksuminen piirtää kielel-
lisen ääriviivat havaitsemansa prosodian avulla. (Kroes-Hecht 1987; Suk-
hova 2009.)

Tosi-merkki (act-sign) 

Sinä luit kirjaa leikisti. Peitit kasvot kirjalla aina kun lähestyin sinua. 
Piilopaikka, rajamerkki. Suojautumista, torjuntaa. Me luimme kirjaa 
rinnakkain, omia kirjojamme molemmat. Sitten sinä aloit lukea kirjan 
kuvia. Osoittaa sormella ja kysellä ilmeillä, kysellä ja osoittaa. Luimme 
samaa kirjaa, koska halusit kysellä koko ajan lisää, niistä kuvista. Tai 
pikemminkin keskustelimme, vähin sanoin kuvista ja sanoista. Opit 
sanoja, ymmärtämisen kaikuja ja kuvia. Sinä aloit tietää. Tiesit sanat 
ja ymmärsit kuvat. 

Kuvista tuli sanoja ja sanoista kuvia. Kuvat ja sanat valloittivat tilan 
ja ajan, poimivat kanssasi esineitä musiikkihuoneessa. Aloit jälleen lukea 
kirjaa leikisti. ”Lue sinä”, sinä sanoit ja ojensit kirjan. Osasit itsekin, etkä 
kuitenkaan osannut. Me luimme samaa kieltä, mutta eri askelten tah-
tiin. Suomen… kieltä. Niin ja näin. Sinun ja minun.
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”Lue nopeasti, lue hitaasti, nopeasti, hitaasti, hitaammin, viieeelä hii-
itaaaaammmminn”, sinä pyysit. Samalla tavalla kuin leikimme soitti-
milla. Matkustimme äänten matkassa hitaasti ja nopeammin, teimme 
äänimatkaa juosten ja hiipien. Meillä oli soittamisessa yhteinen tempo. 
Musiikissa sinä jo osasit. ”Mutta itse en koskaan lue”, huusit minulle ja 
sinua itketti. Halusit oppia. Minä tiesin, että sinulla oli oma tavoite. 
Musiikki on kielessä ja kieli on musiikissa, minä ajattelin.

Hidastimme minun lukemiseni tempon sinun suomenkielesi lukutahtiin. 
Harvensimme läsnä olevan ajan, alistimme sen tavoitteelle. Hitaammin, 
vielä hitaammin, hitaammin – siinä se on, (lukuhitautesi) sanoit vii-
mein. Minä luin sinulle niin hitaasti, että se ihan sattui luihin ja ytimiin. 
Puhetemponi tappeli vastaan, kehoni kangerteli luennan matelevissa 
äänteissä, ajallisuus lohkeili käsissä, melkein voin lukemisen hitaudesta 
pahoin. Monotoninen pulssi, jossa itsensä rikki venyttelevät äänteet eksyi-
vät toisistaan. Soittaessamme hengitimme musiikin synkroniassa, muu-
ten jatkoimme aina tavatessamme ”maailman hitainta lukemista”. 

Vähitellen muutin lukemisen tempoa, sinä pysyit jo mukana, näin sen 
katseestasi. Musiikillisen ja kielellisen pulssit alkoivat lähestyä toisiaan, 
sisäinen rytmittyminen kuului myös soitossasi. Huomasimme, kuinka 
äänteet notkahtelivat pikkuhiljaa paikoilleen. Ne alkoivat tavoitella toisi-
aan sanojen prosodiseksi pyrkivissä jonoissa. Sitten, eräänä päivänä yllät-
täen sinä sanoit: ”Luen nyt” ja otit kirjan kädestäni. Sinä luit minulle 
kirjaa omalla intonaatiollasi ja hiukan yllättävillä tauotuksillasi, mutta 
aivan minun sisäisen suomenkieleni tahtiin, ja tietysti ennen kaikkea 
tästä hetkestä eteenpäin yhtälailla ja yhteisesti myös sinun.
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Musiikin 
eksistentiaalisemiotiikka

Eksistentiaalisemiotiikan teoriassa merkkejä ja merkityksiä tarkastellaan 
niiden liikkeessä ja muutoksessa, mikä tapahtuu subjektin Daseinissa 
ja sen ulkopuolella transsendenssissa. Erityisesti Martin Heideggerin ja 
Karl Jaspersin käyttämä eksistentiaalifilosofian termi Dasein (saks.) ole-
massaolo, ”täälläolo” kuvaa subjektin eli minän olemassaoloa maailmassa 
(Tarasti 2000, 2004). Ihmisen olemassaoloon kuuluu heideggerilaisittain 
täälläoleminen, liittyminen kokevaksi osaksi ympäristöä ja ennen kaikkea 
tietoiseksi tuleminen omassa elämismaailmassa olemisestaan. Täälläole-
misensa tajuamisen kautta ihminen huomaa heideggerilaisittain olevansa 
”maailmaan heitettynä”. Täälläoleminen avautuu ympäröivän todellisuu-
den, sosiaalisen maailmaan kuulumisen ja itselleen subjektiivisen sisäisen 
tietoisuuden välisessä vuorovaikutuksessa. Subjektin maailmassaoleminen 
(Dasein) jäsentyy ajattelutoimintoja ohjaavista kehon ja mielen kokemuk-
sista ruumiillisen ja kielellisen ajattelun merkityksenmuodostumisen pro-
sesseissa. Olemassaolo on subjektille välillisesti tai välittömästi annettua. 
Se todellistuu aistitoimintojen ja ymmärryksen tuloksena (Kauppi 1988, 
25). Jos autistisen lapsen ”annettu” olemassaolo todellistuu aistitoimin-
tojen ja ymmärryksen tuloksena, merkitseekö se vähäisempää olemassa-
olemista ollessaan salamannopeaa aistitoimintojen alueella, ja toisaalta 
todellistuessaan hitaasti odotetun sosiaalisen kommunikoinnin tuloksena. 
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Tarastin eksistentiaalisemiotiikassa Dasein tarkoittaa paitsi ”minää” 
myös muita subjekteja ja objekteja ”minän” elämismaailmassa. (Tarasti 
2004, 239–240). Elämismaailma on kokemuksiin ja ymmärrykseen perus-
tuvaa sisäisten merkitysten syntymää, subjektin itselleen elämää varten 
ajattelua (être-pour-moi ). Musiikissa subjektin elämismaailman verkostoi-
tumisen, musiikillisen ajattelun prosessi liikkuu sävellyksen sisäisten vuo-
rovaikutustapahtumien kokemisissa ja niiden symbolisessa tulkinnassa. 
Maailmaan liittyminen on tietoiseksi tulemista kahdenvälisen maailmaan 
suuntautumisen välttämättömyydestä. Musiikillinen maailma edellyttää 
reaalisen maailman tavoin tämän tietoiseksi tulemisen aktin osoittaessaan 
ihmiselle itsensä ulkopuolelle suuntautumisen intention. Aistitoimintojen 
ja kehittyvän ymmärryksen välittämä sisäistynyt tieto liikkuu subjektin 
kokemuksellisessa olemassaolossa, yksilöllisen minätietoisuuden kehityk-
sessä ja sitä kysyvässä maailmaan tulemisessa. 

Eksistentiaalisemioottisessa tutkimuksessa mielenkiinto ja keskei-
set kysymykset liittyvät arvoihin ja subjektiin. Eksistentiaalisen ”neo-
semiotiikan” tavoitteena ei ole enää ainoastaan merkityksen perustana 
olevien rakenteiden ja käytäntöjen selvittäminen. Merkkiteoreettisen 
tutkimuksen suhteuttaminen fenomenologian ja eksistentiaalisen filo-
sofian traditioon (esim. Sartre, Levinas, Heidegger) on luonut uutta 
teoriasuuntausta kokemuksen merkityksellisyyden tarkastelulle. Eksis-
tentiaalisemiotiikka muodostaa teoriaa yksilön tai yhteisön merkitykselli-
syyden kokemisen perustasta. Se pyrkii teoretisoimaan ja kuvaamaan sitä, 
miksi tietyt merkit, tekstit ja niiden tulkinnat osoittautuvat jollakin tavalla 
toisia merkkejä oleellisimmiksi (Veivo 2009, 16). Eksistentiaalisemiootti-
nen lähestymistapa analysoi funktionaalisista lähtökohdistaan subjektin 
asemaa merkityksenmuodostamisprosessissa erottelemalla erilaisia merkin 
ja tekstin kokemisen tapoja. Tarkastelu keskittyy merkkien ja tekstien toi-
mintaan, mikä tarkoittaa toimintaa niiden kanssa ja niiden avulla. Eksis-
tentiaalisemiotiikalla on yhteyksiä biosemiotiikan teoriaan, mikä ohjaa 
sitä holistiseen ajattelumalliin (mm. Ich-Ton, Tarasti 2004, 242). Siinä 
kokemusmaailma artikuloituu ihmisten sekä eläinten tasolla merkkien ja 
tekstien kautta (Veivo 2009, 19–20). 

Musiikin eksistentiaalisemiotiikassa subjektin Dasein syntyy ja syttyy 
olemaan ”säveltäjän kynässä”, syntyneessä sävellyksessä ja teosta kuunte-
levan kuulijan mielessä. Kysymys on taiteellisen ”minän” täälläolemisesta 
ja erityisesti ajallisen ylittävästä musiikillisen ajattelun maailmasta. Tutki-
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muksen Daseinia käsittelevät pohdinnat suuntautuvat autistisen subjektin 
kehitystä kysyvään kontekstiin, autistisen ja musiikillisen merkitystodelli-
suuden ”täällä olemisen” paikkaan ja kulttuuriin. Haen tulkintaa autismin 
musiikillisen elämismaailman (Dasein) merkkiin, jonka eksistentiaalinen 
tila kohtaa kielellisen merkkiä kohti liikkuvan sanattoman ilmaisun pro-
sodian. Eksistentiaalisemiotiikan tutkimuskohteena on semiosis, elä-
mismaailman liikkuvissa merkkiprosesseissa välittyvien merkitysten 
tunnistuminen ja niiden tulkinta. Semiotiikassa, toisin kuin semantii-
kassa, ei tutkita ainoastaan merkityksiä, merkkien laatuun ja objektiiviseen 
käyttöön liittyviä sisältöjä. Semioottisessa tarkastelussa merkkien kaikki 
ominaisuudet ja välittäjinä toimivat merkkisuhteet voivat olla tutkimuk-
sen kohteena. 

Eksistentiaalisemioottinen ”minän” elämismaailma koostuu myös 
muista subjekteista ja objekteista. Ne merkitsevät toisten Daseinien 
”minä”-subjektia myötäileviä tai sille rinnakkaisia itsenäisiä prosesseja, 
sekä subjektin olemassaolemisessa muuttuvia suhteita vuorovaikutuksessa 
näihin toisiin. ”Minän” elämismaailmasta avautuva eksistentiaalisemioot-
tinen Dasein viittaa vuorovaikutuksessa toteutuvien merkkiprosessien 
ajallisiin liikkeisiin ja muutoksiin. Eksistentiaalisemiotiikassa merkkien 
mikro-orgaanista elämää, niiden olemassaoloa ja merkitysten muodos-
tumista, pyritään tunnistamaan niiden sisäisyydestä käsin (Tarasti 2000, 
6) Pyrkiessään merkissä tunnistuvan sisäisen suhteen ja sen ominaisuuk-
sien löytämiseen, eksistentiaalisemioottinen teoria on kiinnostunut myös 
siitä, mikä on merkin syntymää (act-sign) edeltävä taitekohta, muutokseen 
johtava esi-merkki (pre-sign), tai mitä tapahtuu merkin muodostumisen 
jälkeisessä hetkessä (post-sign), saman merkkiprosessin toistuessa, uuden 
merkkiaiheen ilmetessä, tai merkin sitoutuessa muuntuneena itseään edel-
tävään merkkien väliseen diskurssiin. 

Merkin tunnistuminen ja merkityksen muodostaminen ovat ihmis-
mielessä tapahtuvaa symbolifunktiota, intertekstuaalisten merkkiytymi-
sedellytysten kehittymistä ja risteilevien merkkiytymisprosessien alaista 
ajattelutoimintaa. Merkki tarkoittaa. Se osoittaa, esittää ja viittaa aina 
johonkin. Se saa merkkiytensä itsensä ulkopuolelta, samoin kuin ihmi-
nen merkitsee toiselle voidakseen löytää ainutlaatuisuutensa. Merkkejä 
havaitakseen on suuntauduttava kysymään, ihmettelemään, erottelemaan, 
yhdistelemään ja päättelemään. Suuntautuminen sisältää intention, mielen 
pyrkimyksen kohdistaa mielenkiinto (mielen kiinnittyminen) johonkin 
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itsen ulkopuolella olevaan. Objektimaailman subjektiivinen omaksi otta-
minen on maailmaan tarttumista. Myös autistinen ihminen aloittaa henki-
lökohtaisen maailmassaolemisensa kysymisen maailmaan tarttumisessaan. 
Ihmisen liittyminen merkkien välittämään todellisuuteen aloittaa Dasei-
nin jatkuvaan muutokseen sitoutuvan subjektin itsessään itselleen kehitty-
misen. Subjektin tietoista maailmaan suuntautumista ruokkii vaihtelevina 
mahdollisuuksina tapahtumisten ja tapahtumisiin tarttumisten jokahetki-
syys. Ihmisen Dasein on asettunut ikään kuin kokonaisuudessaan kysymyk-
sen ja vastauksen väliseen tilaan. Subjektoituvan ”minän” kokemukselliset 
”täälläolon” hetket ovat jatkuvaa kommunikoivan ymmärtämisen merkit-
semää liikettä. Ihmisen olemassaolemisen merkit ovat musiikiksi sävelty-
neiden (sävellettyjen) merkkien tavoin ajallisen muuttuvaan kontekstiin 
sitoutuvaa Daseinia. 

Eksistentiaalisten merkkien muodostuminen ja liikkeessä oleminen 
ennakoi muutosta. Muutos on havaitun ja koetun, itseä varten ymmärre-
tyn monipolvista uudelleen jäsentymistä. Ihmisen on kiinnityttävä olevan 
muutokseen, osallistuttava sen sosiokulttuuriseen liikkeeseen säilyttääk-
seen itsellään merkin minästään (semiome, Hoffmeyer 2012, 38–40). 
Tietoisuuden herättämä ajattelun virta luo subjektiutta tavoittelevaa, yksi-
löllistä minähistoriaa (”Life-historical Self ” ks. Hoffmeyer 2012, 30–35). 
Ihmisen Dasein, ”täälläolo” perustaa toteutumisensa siitä käsin ja siihen 
muuttuvissa suhteissa olevana. Samalla tavoin kuin ihmisen yksilöityvä 
”minä” tunnistuu ihmiselle itselleen itseään varten muutoksen eksistenti-
aaliseksi merkiksi, voidaan musiikillisessa ilmenevän taiteellisen – soivan 
”äänellisen minän” – (myös musiikillisen aiheen, teeman, motiivin, topok-
sen) yksilöitymistä, sen kehittyviä teoskohtaisia suhteita analysoida ja tul-
kita eksistentiaalisemiotiikan teoriasta käsin. Minän Dasein muodostuu 
olemisen ja tietämisen suhteesta, jotka ovat subjektin ominaisuuksia. Ole-
minen ja tietäminen luovat keskinäisen suhteensa subjektin kautta. Hus-
serlin transsendentaalinen minä tarkoittaa minää olemisen ja tietämisen 
subjektina (Kauppi 1988, 25). Transsendenssi, olemisen ja tietämisen suhde 
synnyttää kokevan subjektin. Kokeva subjekti on tietoiseksi tuleva lapsi, 
joka kokemusten merkkiytyessä tietää olevansa olemassaoleva. Tietämisen 
ilmeneminen mielessä on näkymätöntä. Olemassaolemisen mieli subjektin 
teoissa on havaittavissa olevaa, näkyvää ja kokevaa. Se on minuuden muo-
dostumista ruumiillisessa. 
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Käsillä oleva tutkimus hahmottaa prosodisen tutkimuskohteen avaa-
maa välttämätöntä ”minän” elämismaailmaa (Dasein) musiikissa ja autis-
missa. Eksistentiaalinen Dasein on jatkuvaa maailmaan verkottumista, 
ohikiitävien olosuhteiden ”silleen jättämistä” ja tuleviin muutoksiin tarttu-
mista tai ei-tarttumista. Muuttuvat olosuhteet ovat positioiden vaihtelussa 
tapahtuvaa merkkien vuorovaikutusta. Kommunikointi luo tietoisuutta 
ja olemassaolemista merkitseviä minä – sinä ja minä – se -tekstejä. Kult-
tuurisemioottisessa mielessä tekstit ovat kaikkea sitä, minkä voi metafori-
sesti ikään kuin ”kirjoittaa” näkyviin eli tulkita yhteisöllisen ja yksilöllisen 
kokemuksen tietoisuutena. Tämän perusteella Dasein-teksteinä voidaan 
käsitellä musiikillista kognitiota sekä sitä myötäileviä ja siihen sisältyviä 
tunnekokemuksia. Musiikin ja kielen määritteleminen kulttuurisina teks-
teinä on luontevaa, mutta myös puhunnan ja musisoimisen, sekä niissä 
ilmenevien prosodisten piirteiden merkkiprosesseja voidaan tarkastella 
kommunikoivina teksteinä ja organismien elämismaailmoina. Tutki-
muksen semioottinen perusteksti rakentuu kahden elämismaailman rin-
nakkaisista todellisuuksista, autismin ja ei-autismin toisiaan peilaavista 
ja karttavista vuoroin vaikuttamisista. Musiikin prosodisten piirteiden 
taittuminen kielellisen jäsentämisen ja hahmottamisen merkeiksi vastaa 
tutkimuksen taustakysymykseen musiikillisen ja kielellisen prosodiikan 
suhteesta toisiinsa. On huomattava, ettei niiden oletettu yhtenevyys ole 
semanttinen vaan semioottinen. 

Todellisuuden muodostuminen on päättymätöntä merkkiprosessia. 
Prosodinen merkki on kiinnittynyt inhimillisen todellisuuden muodos-
tumiseen. Sen luonne on eksistentiaalisemioottinen, liikkuva ja transsen-
doiva. Toisaalta musiikin ja kielen välisessä prosodisessa suhteessa on ehkä 
semioottisesti kysymys yhtenevän tai periaatteessa samana pysyvän merkin 
säilymisestä ja ainoastaan sitä kohtaavasta kontekstin muutoksesta. Yhtene-
vyys muuttuu kyseenalaiseksi, kun prosodia ilmaisee jotakin käsillä olevan 
kielen (musiikki tai puhunta) ulkopuolista transsendenttia, siis kokemuk-
sellista merkkiin tulemista. Eksistentiaalisesti mitään merkissä pysymistä 
ei ole. Havainto ja elämys ovat jo liikkeellä siirtymässä seuraavan merkityk-
senmuodostumisen tulemaan. Prosodisen, semioottisen samuuden perus-
tana ovat ruumiillisuudessa kommunikoivat musiikilliset (temporaaliset) 
eleet, joiden neurobiologiaan ja kokemukselliseen löytämiseen yksilön 
puhuminen ja kielellisiä ajattelutoimintoja ohjaava ymmärtäminen perus-
tuvat. Ruumiillisuuteen sitoutuminen viittaa musiikin biologiseen alkupe-
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rään sen kulttuurisyntymän ja historiallisen kehityksen lisäksi. Musiikki 
on ajallisen luonteensa vuoksi jatkuvaa liikkeessä olevaa muutosta, joka 
juuri ruumiillisuutensa vuoksi ei ”pelkässä olemisessaankaan” kadota eksis-
tentiaalista vahvuuttaan. Musiikki voi synkronoitua, ikään kuin levittäytyä 
yksilön olemisen ”tekemättömyyden” harmoniaan, ruumiillisen sisäisyy-
teen ja aistimusten balanssiin. Silti sen dissonanssit jatkavat yhä merkki-
tehtäväänsä tietoisuutta jäsentävinä synapseina ja tajunnan tukirakenteina. 
Mikäli musiikki epävarmistuu olemisessaan, syntyvät dissonanssit kuulijan 
tai musiikin kokijan affekteista, niin sitoutuneena voidaan nähdä ihmisen 
kokeva suhde musiikkiin ja myös musiikin ilmaisullinen suhde ihmisen 
Daseiniin. Eksistentiaalisemiotiikassa merkkiprosesseja tulkitaan merkin 
sisäisestä ilmenemisestä käsin. Kysymys on merkkien syntymästä, oivalta-
vasta hetkestä ja Daseiniin asettuvasta eksistentiaalisen tilan jäsentyvästä 
ketjuuntumisesta. Maailman merkkiytyminen, havaintomaailman jatkuva 
merkityssuhteiksi tuleminen on aistimellis-affektiivista. Merkin sisäisyyttä 
artikuloi ruumiillisen kokonaisuudessa säveltyvä synapsien välittämä sin-
fonia, jota ohjaa aivotoimintojen siivittämä jatkuva muutosprosessi.

11�1 Eksistentiaalinen elämismaailma (Dasein)

Autismikirjon kategoriaan kuuluva autismi on neurobiologinen kehityk-
sen poikkeama. Sen tyypillisiä piirteitä ovat vaihtelevalla asteikolla ilme-
nevät kielenkehityksen ja sosiaalisen kommunikoinnin ongelmat. Autismi 
määritellään kehitysvammaksi, joka erikoisen käyttäytymistaipumuksensa 
ja kielellisen ajattelun toisin kehittymisen vuoksi leimautuu arjessa yleisesti 
ihmisen älylliseksi vajavuudeksi. Autismiin liittyvä neurologinen levotto-
muus ja varhaislapsuuden vaikeahoitoisuus voivat ylläpitää käsitystä muut-
tumattomasta tai etenevästä vaikeavammaisuudesta. Toisinaan käsitys 
vaikeavammaisuuden pysyvyydestä on paikkansa pitävä. Joskus kehityk-
sen psykososiaalisena esteenä saattaa olla ympäristön kokema ksenofobia. 
Tunnemme pelkoa erilaisen edessä. Se, mikä ei peilaudu tutuksi, koetaan 
uhkaavaksi12. 

Olemisen mielen kysyminen Heideggerin eksistentiaalisena ”täällä-
olona” (Dasein) löytää negaationsa autismissa ainakin mytologisesti. Ole-

12. Ksenofobialla tarkoitetaan myyttistä muukalaisuuden ja erilaisen pelkoa, jolla 
pyrimme uhkaavissa tilanteissa suojaamaan kulttuurista itseyttämme. (Lehtonen M. et 
al 2004). 
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misen ymmärtäminen keskeisenä inhimillisessä läsnäolossa kadottaa sen 
objektiivisen rakenteensa, jossa olemisen ymmärtäminen heideggerilai-
sittain tapahtuu. Ihmisiä täälläolevina yhdistävä olemisen ymmärtäminen 
”ilman mitään toista lähtökohtaa” murtuu intellektuaalisen intuition rai-
vatessa merkityksen muotoa ulkopuolisen läsnäololle (Tuohimaa 2002, 
364–365; Levinas 1979, 65–66). Oleminen lakkaa ymmärtämästä itseään, 
täälläolevan historiallisen olevan kautta, autismi-ilmiön viiltäessä olemisen 
mieleen eksistentiaalisen särön. Kollektiivinen tietoisuus joutuu herää-
mään Levinasin ilmestykseen (revelation), teräväksi hahmottuvan ulko-
puolen läsnäoloon, toiseuden piirtämän jäljen valossa. Toiseuden jättämä 
jälki luo ilmenemisensä kautta ei-kulttuurin vyöhykkeen (Lotman, 1989), 
jota kulttuurin yksilöllinen tai jaettu tiedostaminen kulttuurin yleisten 
lakien mukaan dialektisesti torjuu. Ei-kulttuurin vyöhyke on vastustami-
sen ja valloittamisen kohde, sekä samanaikaisesti kulttuurin (Soin) voi-
makkaasti itselleen tarvitsema jatkuvuuden tae (Tarasti 2004, 86). 

Toiseuden valaisemana läsnäolevaksi tullut ei-kulttuurin merkki johtaa 
eksistentiaaliseen hetkeen, joka näyttäytyy maailmankuvien konfliktina. 
Toinen, näistä ”koetuista elämyksellisistä sisällöistä”, ilmaisee kulttuurin 
sisintä yksilöllistä minää (Moi) sekä kulttuurin kollektiivista subjektivi-
teettia yhteiskuntaa (Soi). Toinen Dasein tuo päivänvaloon ei-kulttuurisen 
autismi-ilmiölle täälläolemiseen annetun minän. Annettu minä on negaa-
tiona kantajalleen kuin epäsopiva vaate, koska se merkitsee vaatetuksena 
yhteisön autismiin sijoittamaa myyttistä vierassieluisuutta. Sartren negaa-
tiolla merkittynä se on autenttisessa olemisessaan transsendenttinen ennen 
subjektin mahdollisen yksilökehityksen ja sitä seuraavan kielellisen tietoi-
suuden vaihetta. (Tarasti 2004, 100–101). Autistisen lapsen tai nuoren 
”aito minä” voi ei-kulttuurisen ”annetun autistisen minän” myyttisen ilme-
nemisen (appearance) ulkopuolella löytää joissakin tapauksissa itselleen 
kuuluvan autismikulttuurisen identiteetin. Tarastin eksistentiaalisemio-
tiikan sovelluksena tulkittu oleminen – minua – varten (être-pour-moi) 
muuttuu vaativasta ”tarkkailijasta” eksistoivan subjektin kykenevyydeksi 
(voiminen) ja alkaa kehittyä tietämisen ja täytymisen modaliteetteina kohti 
itsessään (être-en-soi) – ja itseään varten (être-pour-soi) – olemista (Emt. 
101). 

Muutokset minua – varten – olemisen kehityksessä syntyvät lapsella 
psykologisesti jo yleensä varhaisten sinussa – ja sinua – varten – olemisten 
dialogeissa, jotka toistuvien samaistumisten ja projisointien kautta johta-
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vat tietoisuuden oleminen – minua – varten (être-pour-moi) kehitykseen. 
Eksistentiaalisemiotiikassa olemisen modaliteetteja kategorioivien sisäis-
ten merkkien tulkintaprosessi luo hypoteettisen mallin myös autistisen 
mielen kehitysmahdollisuuksille. Endomerkkien varassa strukturoituva 
subjekti kehittyy ei-tietoisesta tilastaan huolimatta olemalla hengittävä 
osa todellistamaansa elämismaailmaa (Daseinia). Aistihavaintojen tasolla 
se on annetun olemassaolonsa kautta alttiina vastaanottamaan eksomerk-
keinä siirtyileviä ympäristön muutoksia ja niiden seurauksia. Olemassaolo 
tempaa oikeutuksellaan myös ei-tietoisen subjektin mukaan vastavuo-
roiseen eksistentiaaliseen tapahtumiseen Moin ja Soin välillä. Eksomerk-
kien vaikutus käynnistää endomerkkien sisäiset prosessit, joista subjektin 
muuttuva (hengittävä) kineettinen energia poimii itselleen sisäisten elei-
den ja intonaatioiden vastineita. Subjekti muodostaa tällä tavoin ikään 
kuin itsenäisesti varhaisimman mahdollisen bio-mentaalisen mallin, jolla 
on merkitystä organismin subjektiutta tavoittelevan kehityksen käynnis-
tymisessä. Biologisiin (globaalikielisiin) lähtökohtiin nojautuen, tiedosta-
misen kehittyminen on mahdollista myös autismissa. Tämän kehityksen 
seurauksena tietoisuuden lisääntyminen voi myöhemmin ylipyyhkiä ja 
tasoittaa ympäröivän kulttuurin tatuoimia marginaalisen toiseuden jälkiä. 

Autismille on tyypillistä, että subjektin alkava tiedostaminen juurtuu 
ymmärtämisen merkkinä tavallisesti konkreettisen todellisuuden kirjai-
melliseen kielellisen käsittämiseen. Kielen omaksuminen merkityksiin 
sitoutuvina ensisanoina, sekä näiden lisääntyvien merkitysten luokittelu 
kommunikoivaksi koodijärjestelmäksi, ei jäsenny autistisen lapsen synes-
teettiseen ärsytykseen ja yliherkkään reagoivuuteen takertuneessa aisti-
havaintomaailmassa. Autistista lasta kohti vyöryvä ulkomaailman kieli 
ilmenee välittömästi puhtaimmillaan olemassaolon intertekstuaalisina 
resonansseina. Se on toisiinsa limittyneitä värähtelyjä: auditiivisia värejä, 
maistuvia kuvia, visuaalisia tuoksuja tai lähelle ja kauas liukuvia pysähty-
mättömiä kinesteettisiä tuntoelämyksiä. Kielenkehittymisen edellytyksiä 
vahvistava toinen (äiti, hoitaja, toinen ihminen) jää sekä subjektina että 
väistämättömänä objektisuhteena aistihavaintojen synesteettisen kohinan 
ulkopuolelle. Autistiselle lapselle hahmottumaton ulkopuolinen toinen 
toteutuu omassa kulttuurisessa kielellisyydessään, kun taas autismikult-
tuuriin rajautuneen autistisen lapsen subjektiuden pyrkimys alkaa hakea 
tiedostamattaan invariantteja olemassaolon merkityksiä kehollisen kautta 
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avautuvasta yhdensuuntaisesta aistihavaintomaailmasta (autokommuni-
kointi). 

Ihmisen havaitsemisvalmiudet kehittyvät pitkälle jo ennen synty-
mää ja tarkentuvat jo ensimmäisten kuukausien aikana hermoston kyp-
syessä, mikä mahdollistaa jo varhain aistimusten aiheuttamat reaktiot ja 
niiden seurauksena tapahtuvat keholliset elämykset ja ”oivallukset”. Ne 
isojen aivojen kuorikerroksen toiminnat, jotka ovat yhteydessä lihas- ja 
liikeaistiin, kypsyvät aiemmin kuin muiden aivojen vastaanottoalueiden 
toiminnat. Ne ovat olemassa jo ennen sensoristen alueiden havaitsemis-
valmiuksia, jotka käynnistävät jonkin asteisena hahmottamiseen ja havain-
nointiin liittyvän ajattelunkehityksen sekä merkitysten muodostumisen 
(Takala–Takala 1984, 108). Varhaisiässä lapsen havainnot ovat tyypillisesti 
ikään kuin tuokiokuvia maailmasta, niiden luonteeseen kuuluu, että ne 
liittyvät toisiinsa peräkkäisesti. Kuvien toisiinsa liittyminen tarjoaa lap-
selle kognitiivista materiaalia omien sisäisten käsitysten luomiseen maail-
masta ja ympäristöstä. Vygotskyn mukaan sana ei koskaan kielen merkkinä 
kuulu yhteen, mihin tahansa erilliseen kohteeseen vaan kokonaiseen esi-
neiden joukkoon tai luokkaan. Jokainen sana on piilevä yleistys ja sanan 
merkitys on psykologisesti ottaen ennen kaikkea yleistys, joka viittaa eri-
koiseen kielellisen ajattelun aktiin. Se heijastaa todellisuutta aivan toisin, 
kuin välittömät aistit ja havainnot. Autismissa sana ei useinkaan ole piilevä 
yleistys. Se saa aluksi kielen merkkinä vain yhden erillisen kohteen, josta 
siirtymä yleistyksen ja luokittelun kehitysvaiheeseen on autismin asteesta 
riippuen hidas tai joskus myös toteutumaton projekti. 

Eksistentiaalisemiotiikassa merkkejä (Dasein) tarkastellaan niiden 
sisäisyydestä käsin (Tarasti). Elämismaailmaa muotoilevat merkkiproses-
sit, havainnoivan mielen sisäinen eläytyminen ja mieleen kuvittuminen, 
ympäristön jäsentyminen kulttuurin informatiiviseksi malliksi kuuluvat 
biopsykofysiologiseen kehitykseen. Sen yksilökehitystä ohjaava biologi-
nen säännönmukaisuus (luonnollinen kehitys) luo tavoiksi tulleista psy-
kofysiologisista toistumisista systemaattista sisäistä todellisuutta. Tämä 
todellisuus on periaatteessa yleinen ja yhteinen kaikessa ihmislajia merkit-
sevässä yksilökehityksessä. Sisäisen järjestelmän totuusarvo argumentoi-
tuu päivittäin pienten ei-vammaisten lasten suuntautuessa intentoivissa 
eleissään ja ilmeissään mielekkäästi kohti kulttuurin puhuntana toteu-
tuvaa kieltä. Kieli muotoilee ihmisen intersemioottisia elämismaailmoja 
(Mitsein), mutta tullakseen kieleen maailmassaolemisen eksistentiaaliset 
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esi-merkit ovat jo muotoilleet ruumismieleen kieltä vastaanottavan ihmi-
sen. Ihmisen maailmassaolemiseen kuuluvat sekä ajatteleva (sisäinen) että 
(ulkoinen) ilmaisusta käsin ilmenevä todellisuus. Ne eivät ole toisiinsa 
nähden irrallisia kokonaisuuksia. Ajattelevan mielen omaksuma kulttuu-
rin kieli ei voi inhimillisenä ilmaisun merkkinä kotiutua ei-ilmaisevan 
ymmärryksen tyhjiöön. Sitä vastassa ovat mielen esiymmärrykseen merk-
kiytyneet ruumiillisen ja toiminnallisen (musiikillisen) ajattelun koodit. 
Niihin kiinnittyessään kieli kaartuu kommunikoivan ajattelun sillaksi 
ihmisen ajattelevan ja ilmaisevan maailmassaolemisen välille. Toimiessaan 
ajatteluksi kehittyvänä välittäjänä kieli yhdistää ihmisen psykofysiologisen 
kehityksen ja sosiaalisen kulttuuriin liittymisen. Materiaalinen todellisuus 
nimikoituu luokittelevan oppimisen kautta, jolla on myös perustansa esi-
ymmärryksen sisäisessä kyvyssä erotella ja valita muutosten merkitsemiä 
eroja (Guerra Lisi–Stefani 2006,13). Valitseminen edellyttää kykyä havaita 
ja tunnistaa subjektiivisia objekteja. Valintaa voi olla reaktio, intentio, seu-
raus tai tavoite. Siihen sisältyy toiminnallinen ele, merkkien tunnistamista 
sekä merkitysten muodostamista. 

The first tendency of the human Collector is to choose. In a nature so rich 
in color and forms, to recognize and choose what one considers “good 
form” gives evidence of something more than the promise of pleasure: it is 
the self-satisfaction derived from superposing reality on memory. (Emt.) 

Strukturalismin näkökulmasta valintaa pidetään edelleen tärkeimpänä 
merkityksenmuodostamisen perustana (Veivo 2011, 56 –57; Culler 2007, 
7–10). Esimerkiksi koodit, jotka ovat kokemukseen perustuvia ja yhtei-
söllisessä toiminnassa vaikuttavia alkavat muodostua lapsen ensimmäisten 
valintojen seurauksena. Koodit ovat kokemusperäisiä yleistyksiä, joiden 
varaan muodostuu merkityksiä erottelemisen, valintojen ja yhdistelemisen 
avulla. Koodi on aina kokemusperäinen yleistys, koetun ja eletyn perus-
teella syntynyt oletus säännöistä, joiden avulla kulttuuri toimii (Veivo 
2011, 77).

Autismikulttuurissa kokemusperäiset yleistykset ovat toisiinsa nähden 
samansuuntaisia, mutta niiden konkretia on toistuvasti sarja yksittäisiä 
toteumia. Jokainen autistinen lapsi rikkoo koodia tuomalla siihen autis-
missaan ylimääräisiä uusia elementtejä. Hypoteettinen sääntö on kult-
tuurin yleistyksenä kuin kokoelma kommunikoinnin säröistä mosaiikkia, 
monisävyistä ja vaikeasti hahmotettavaa. Julia Kristeva käyttää teoksessaan 
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Semeiotike. Recherches pour une semanalyse tekstin vaihtelevasta määrit-
tymisestä puhuessaan ilmaisua ”sitaattien mosaiikki” (Kristeva 1979, 85) 
Myös Peircen teoriassa merkki on itsessään prosessi ja siinä mielessä elävä 
mahdollisuus (Veivo 2011, 81; Sheriff 1989, 82; Eco 1984, 44).

Ajastamisen ongelmat aiheuttavat autismissa nopeaa aistinvaraista 
virhereagointia tai vireystilan hidastamaa toisin ymmärtämistä. Koke-
musperäiset yleistykset ovat merkityksenmuodostamisen yrityksiä, joissa 
ympäristön samana säilyttämisen pakko on ilmeisin merkitsevä ele. Ais-
tinvaraisten kokemusten muodostamat yksityiset koodit ovat vaikeasti 
muutettavissa. Autismin kokemusperäinen yleistys on eksistentiaalista 
puhutun kielen koodeista irrallaan olemista ja ympäristön kielelliseltä 
lähestymiseltä suojautumista. Autismissa havaintotarkkuus on niin tii-
vistä tai hiuksenhienoa, että toisten persoonalliset erot piirtyvät puheessa 
esiin yleistä koodia vahvempina. Kokemusperäinen yleistys toisista ihmi-
sistä yhtenäisenä inhimillisenä ympäristönä on vaikeasti hahmotettavissa. 
Tämän seurauksena pientä autistista lasta ympäröivä maailma vilisee kie-
lellisesti jäsentymättömiä ”yksilöllisiä lausumia” eikä kulttuurisia koodeja 
välittävä interteksti pääse kehityksen alkuun. 

Kielen keskeisyyttä on puolustettu kulttuurisemiotiikassa väittämällä, 
että kieli on ensisijainen esittävä systeemi, kulttuurin muiden koodien 
rakenteellinen malli ja yleinen rakenteiden generaattori (esim. Lotman 
& Uspensky 1978, 211–232). Esitettyä näkemystä on kritisoitu laajemman 
semioottisen kokonaisnäkemyksen puitteissa. On osoitettu, että jo ihmi-
sen ja itse asiassa muidenkin eläinten ruumiillinen havaintojärjestelmä 
on mallintava systeemi (esim. Sebeok ja Danesi 2000). ”Jokainen olento 
elää mallinnetussa maailmassa, joka perustuu lajille ominaisiin fysiolo-
gisiin tekijöihin” (Veivo 2011,66). Esimerkiksi intonaation universaalien 
ominaisuuksien merkityksistä tiedetään, että laskeva sävelkulku liittyy 
lopullisuuteen, varmuuteen, ja hallitsevuuteen, kun taas nouseva liittyy 
keskeneräisyyteen, epävarmuuteen ja alisteisuuteen. Jopa eläimillä korkeat 
taajuudet merkitsevät vaaran havaitsemista ja valmiutta pakoon (Ohala 
1983); kysymyksessä on “universaali taajuuskoodi” (Suomi et al. 2006,138). 

Määrittelen ei-verbaalit ruumiillisessa havaintojärjestelmässä mallin-
tavat merkityslausumat prosodiseksi intertekstiksi. Prosodinen interteksti 
on jatkuvasti muotoutuvaa emotionaalis-kognitiivista tietoa mallintava 
ruumiillinen havaintojärjestelmä, joka kielen omaksumisen vaiheessa siir-
tyy opituiksi skeemoiksi puheilmaisun rakenteisiin. Mutta ensin se on 
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puhutun kielen emotionaalisen havainnoinnin tila kehollisen ja ruumiilli-
suuden vastaanottavissa psykofysiologisissa toiminnoissa. Esimerkkinä on 
dokumentoitu muistiinpano (30.5.2013) vammattoman pikkulapsen var-
haisesta eläytyvästä havaintotoiminnosta:

Hän on puolivuotias, lattialla lekotteleva, hymyilevä. Ei enää ihan vauva.
Hän seuraa katseellaan äitiä ja kaikkea tapahtuvaa ympärillään.
Hän havainnoi erityisesti äitiä, myötäilee ilmeillään ja kehollaan –
meitä toisia hän silmäilee ikään kuin ohimennen.
Äkkiä äidin äänessä on huoli, sanotun prosodia muuttuu.
Hänen katseensa tarkentuu, äsken niin rento keho valpastuu,
Suu, silmät, korvat ja koko olemus pysähtyy kysymään.
Seuraan liittyy toinen ääni. Palauttaa äidin ääneen rauhallisen sävyn.
Vauva saa vastauksen kysymykseensä. Tilanne on taas ennallaan.
Prosodinen lämpö on ympärillä. Äidin sylissä kaikki on hyvin.
Valppaus sulaa pienen ihmisen rentoutuviin liikkeisiin.
Tyytyväinen hengitys hersyy hymyä koko kehossa – äidille 
ja itsen herkästi havaitsevalle tuntevalle elämälle.

11.2. Taiteen elämismaailma

Taiteellinen ilmaisu ja kokemus eivät syvimmissä muodoissaan sanallistu, 
mutta niiden kerronnallisiksi koetut muodot ovat ihmistä puhuttelevia ja 
löytävät paikkansa kokemuksellisessa ajallisuudessa. (Langer 1957; Lehto-
nen 1996). Taiteen metakielet voivat muuntua ruumiillistuessaan ajattelun 
sisäisyyteen. Niiden koettu elämyksellisyys siirtyy mielellisen sisällöiksi ja 
sitoutuu osaksi subjektin emotionaalis-kognitiivista kehitystä. 

In artistic culture the artistic life often appears as a text (expressly as a 
verbal one), when such a text constitutes a narrativization of the aforemen-
tioned elements or their linearization as a story, a discourse. Then one does 
not only provide the text with a certain logical order, but also the “world,” 
“the life” itself it represents. Therefore, the semiotics of texts about art is 
also a semiotics of artistic culture. (Tarasti 2000, 95).

Musiikilliseen dialogiin virittyminen on siirtymää kielellisen kommu-
nikoinnin ulkopuolelle taiteen esteettiseen tilaan. Taiteellisessa elämyksessä, 
esteettisen kokemisessa ja luovuudessa ei ole ei-osaamista, kehitysvam-
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maisuutta tai koetun väärinymmärtämistä. Taiteen kommunikoiva kieli 
ei luokittele, se on vapaudessaan läsnäolevaa ja dialogista. Merkitysten 
syntyessä kokemuskieleen, niiden muodostumista ohjaavat subjektiivi-
sen havaitsemisen, kokemisen ja toiminnallisen kerronnan kulttuuriset 
mallit. Eksistentiaalisemiotiikassa modaliteetit ovat ensisijaisia faktoihin 
nähden (Tarasti 2004, 85). Modaliteetit ovat meitä liikuttelevaa psyykkistä 
toimintaa, mielen sisäistä energiaa, tahdon suuntautumista, taitojen tun-
nistamista, oppimista ja olosuhteisiin sopeutumista. Modaliteettien ilme-
neminen tarkoittaa semioottisesti todellisuuden jatkuvaa eksistentiaalista 
muodostumista. Se on ensisijaisesti elämyksen ja kokemisen merkitsemää 
tosimerkkien (act-sign) ”tässä ja nyt – merkitystodellisuutta ”. Se on tämä 
hetki missä juuri nyt olen ja elän. Se on sisäinen kokemus siitä, millaisena 
tunnen todellisuuteni nyt olevan ja aukeavan tässä istuessani ja kirjoitta-
essani. 

”Modaliteetti on psyykkistä toimintaa, jonka puhuja (subjekti) koh-
distaa sanottavaansa. Ajatus ei tyydy pelkästään yksinkertaiseen esittämi-
seen, vaan se edellyttää ajattelevalta subjektilta aktiivista osallistumista, 
joka ilmaisussa muodostaa juuri lauseen sielun – ilman sitä lausetta ei ole 
olemassa.” (Tarasti 1990, 264 –265). Lauseen merkitys muodostuu ”ajat-
televan subjektin aktiivisen osallistumisen” ilmenemisessä. Kyseessä on 
bahtinilainen sana, ilmaisun liikkeessä oleva ”puhunta” ja sen merkiksi 
tunnistuminen. ”Puhujan sanottava” voi olla musiikkiesitys, kuvataiteilijan 
taulu, tanssiesitys tai arjen kommunikointia, puhetta, keskustelua, käyttäy-
tymistä, puutarhanhoitoa. Lauseen sielu, ilmaisun välittyvä ääni on ”aktii-
visessa osallistumisessa”, siinä että puhujan sanottava peilaa hänen sisäistä 
intentiotaan. Intentio tarkoittaa tietoista pyrkimystä, tässä semioottisen 
ilmaisun alkutilaa, jossa lauseen mieli muodostuu (pre-sign) sanottavan 
merkeiksi jo ennen viestin lähettämistä ja sen toiselle puhumista (act-sign). 
Sanottavan vastaanottaminen, merkityksenmuodostuminen edellyttää 
toiselta lauseen sielun ymmärtämistä. Kysymys on yhteisen merkitystodel-
lisuuden jakamisesta ja tulkinnasta dialogisen sanottavan prosessissa (post-
sign). 

Merkitykset ovat luonteeltaan intersubjektiivisia, mielen sisäisiä sub-
jekteja yhdistäviä. Mielen sisäiset subjektit ovat loogisesti ajattelun ja 
toiminnan kohteita, joita sanomme nykyään useimmiten objekteiksi. 
Intersubjektisuus kohdistuu merkin tunnistumisessa aina johonkin mer-
kin subjektiuden ulkopuolella olevaan toiseen, elävään tai esineelliseen 
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subjektiin. Autismissa merkityksen muodostuksen prosessit ovat yleensä 
kielellisen käyttäytymisen normaaleista koodeista poikkeavia, joko toisen 
todellisuudelle ilmenemisessä tai kulttuurin myyttisen mielen autismin 
eksistentiaalisuuteen ajattelemina. Kielelliseen sitoutunut mieli kommu-
nikoi sisäisen ymmärtämisen mielikuvilla, jotka palautuvat sanaksi yhtei-
seen kieleen. Autismin suhde ympärillä puhuttuun kieleen ja sen rooliin 
vuorovaikutteisena inhimillisen tiedon välittäjänä on inkompetentti. Kie-
lellisen ilmaisun sanatarkkuus, informatiivinen (sopimuksenvarainen) 
todellisuus saattaa tulla ymmärretyksi, mutta tunnemerkkinen psyykki-
nen toiminta, vivahteet jotka ohjailevat kielenkäyttöä ja käyttäjien vuoro-
vaikutussuhteita, jäävät usein autistisen merkityksenannon ulkopuolelle. 
Lauseen sielu ei välity autistiselle lapselle sanottavan sisäisenä puheena. 
Autismin mielessä ei ole kielellisen sisäistä vastetta kokemuksen ja abstrak-
tin sanalle, sille mikä on normaalisti ollut jo ennen sanaa tuntoisuutena 
ja tulee myöhemmin merkkiytymään elämyksinä kehittyvän ruumiillisen 
kokemuksellisiin siirtymiin. 

Taiteen elämismaailmassa merkitystodellisuuksien dialogi on puhutun 
kielen elämismaailmaa laajempi. Merkin ilmaisumahdollisuudet ovat sen 
vuoksi musiikillisen koodin alueella väljemmät. Musiikilliseksi tulkittu 
ilmaisu voidaan semioottisesti artikuloida aina uusille merkitystasoille. 
Dialoginen todellisuus on merkkien liikkeessä, jota määrittelee sanot-
tavan (lauseen) piilevä pinnanalainen prosessi. Roman Jakobsonin malli 
kielen funktioista viittaa musiikin kykyyn ilmaista näitä kielen pinnanalai-
sia moodeja ja emootioita. Musiikki siis viestii siitä, mikä ei tule puheen 
keinoin ilmaistuksi (List 1971, 400; Martinelli 2002, 12;). Sanottavan 
(soitetun) molemminpuolinen tulkinta muodostuu taiteellisessa konteks-
tissa. Merkityksenmuodostuminen kiinnittyy taiteellisen kommunikoin-
nin tapahtumiseen, eksistentiaaliseen hetkeen, joka on transsendenttista 
merkkien liikettä sanattoman vuorovaikutuksen virrassa. 

Kieltä edeltävä ajattelu, aistienvarainen päättely, musiikillinen ajat-
telu tai muu taiteellinen tajunnanmuodostus sisältävät merkityksen itsel-
leen itsessään. Myös päättelytaitoihin perustuva matemaattinen ajattelu 
sisältää merkityksen itsessään. Kielen ulkopuolisten ajatteluprosessien 
intentionaalisuus merkkiytyy niiden sisäisen prosessuaalisen merkityksen-
muodostuksen ymmärtämisessä. Tekijyyden intentio on niiden sisäisessä 
synesteettisessä yhdistelevässä logiikassa. Kielen ulkopuolinen ajattelu 
on sanoihin sitoutumatonta. Sen vertautumaton yhtenäisyys elämismaa-
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ilmaan, semanttinen eleiden ja harmonian vaihtelu ovat eksistentiaalise-
miotiikassa sisäisten merkkisuhteiden jatkuvaa liikettä. 

Husserlille intention merkkinä on havainto, merkitys sisältyy jo ulos-
päin suuntautumisen eleeseen. Havaitseminen täyttyy tekijyydestä, kun 
kohteeksi merkkiytyy ulkopuolinen toinen. Prosodinen piirre on havait-
sijalleen jo ulkopuolinen toinen, mutta samalla (musiikin ja kielen tavoin) 
sisäisenä merkkiytyvä. Se vahvistaa merkitsijänsä intention tullessaan 
havaituksi. Tietoinen pyrkimys näyttäytyy ensin liikkeinä ja eleinä. Se 
ohjautuu kehollisuudesta, tuntoisuudesta ja aistihavaintojen tiedostumi-
sista. Liikkeisiin perustuvat suuntautumiset ovat tilallisia ja ajallisia. Ne 
tulkitaan aistien välisiksi lausumiksi, jotka säännönmukaistavat kohteensa. 
Tila ja aika jäsentyvät liikkeellisistä toistoista. Se tarkoittaa muotojen 
pysyvyyttä, materiaalien muuttumattomuutta, toistumisen turvaamaa jat-
kuvuutta siitä, mikä havaitaan aistimuksellisena ja ymmärretään elämyk-
sinä toiminnallisessa kokemuksessa. Modaliteettien psyykkinen toiminta 
voi olla a) lausuman totuutta koskevaan arvioon liittyvää, jolloin moda-
liteetti on affirmatiivinen (myönteisesti vahvistava), b) lausumaan liittyvä 
kysymys, jolloin modaliteetti on interrogatiivinen (kysyvä), c) lausumaan 
liittyvässä tahdon ilmauksessa modaliteetti on volitiivinen ja d) tunnetta 
ilmaisevan lausuman modaliteetti on ekslamaattinen (havahduttava). (vrt. 
ransk./engl. exclamation.) Esitetty modaliteettien määrittely perustuu 
A.J. Greimasin (1917–1992) kieli-filosofiseen modaliteettiteoriaan (Tarasti 
1990, 264–265). 

11.3 Taiteen kielen universaalit 

Musiikin sisäisyyteen solmiutunut prosodisen ilmaisun säännönmukai-
suus on taiteen kielellistä. Se ilmenee musiikillisina merkkeinä ja luovina 
tulkkiutumisina subjektien Daseinissa. Ilmaiseva prosodia sisältyy sekä 
puhuttuun että musiikilliseen kommunikointiin. Ollessaan tämän vuoksi 
osa intentionaalista toimintaa, prosodinen merkki liittyy kognitiivisen 
toiminnan sisäisiin prosesseihin. Musiikillinen kognitio on subjektiivi-
nen, mentaalisista operaatioista koostuva entiteetti, jonka muodostumista 
pidetään osana ihmisen lajityypillistä kehitystä. Se perustuu synnynnäisiin 
kognition muotoihin ja on ihmisyyden universaaleihin kuuluva ominai-
suus (Ahonen 2004, 59; Serafine 1988, 233–234). Musiikillisen kognition 
perustuminen synnynnäisiin kognition muotoihin liittää sen loogisesti 
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ihmisen biologiaan ja samalla myös ihmisen ruumiillisuuteen mentaalisen 
kehityksen ja reflektion lähtökohtana. Koskettaessaan meissä mentaalista 
mieltä musiikki koskettaa aina myös psykofysiologista ruumiillisen mieltä.

Musiikillisen ilmeneminen liittää musiikkia vastaanottavat merkityk-
sen muodostumiset myös musiikin esittämiseen ja musiikin vuorovai-
kutteiseen maailmassaolemiseen. Subjektin (musiikin) maailmassaolo 
verkottuu ajallisuuden sitomana toisiin ympärillä oleviin objektoituviin 
tai subjektoituviin kohteisiin. Eksistentiaalisemiotiikan teoriassa musiikil-
lista kognitiota voidaan tarkastella intertekstuaalisena liikkeenä. Daseinin 
lähtökohdista musiikillista kognitiota edustava merkki voi manifestoitua 
musiikkiesityksenä, musiikkikokemuksena, musiikkikäyttäytymisenä, 
musiikkikäsityksinä, musiikillisina  tulkintoina, intentioina ja transsen-
denssin alueella puhtaasti musiikillisena tuotoksena, sekä eri tavoin merk-
kiytyneenä osallisuutena tähän produktiin. 

Ajattelemme, että musiikki ei taiteen metakielenä palaudu kieleen. 
Tässä tutkimuksessa musiikissa ilmenevät prosodiset merkit antavat viit-
teen siitä, että musiikillinen liike ja ilmaisu ovat prosodisen merkkeinä vice 
versa osa kielellisen ajattelun liikkuvaa sisäistä mielenvirtaa. Merkin ilme-
nemistä ei väistä se että elämme ”valmiiksi kielellistetyssä maailmassa”, sillä 
prosodisen merkin liike ja siirtymä kehollisen, musiikin ja kielen välillä on 
ilmeinen. Prosodiset merkit ovat modaliteetteihin merkkiytynyttä semi-
oottisen ilmenemistä. Tunnistuttuaan merkitystä muodostavana entiteet-
tinä musiikissa ja kielessä, sekä ihmisen kehollisessa olemassaolemisessa, 
prosodisen merkin sisäinen vaikutus (Dasein) ulottuu eri kulttuurien kieli- 
ja musiikkikäytänteisiin. Jos prosodinen merkki säilyttää ilmaisevan tehtä-
vänsä eri kulttuureissa ja niiden itsenäisissä kommunikointijärjestelmissä 
(kieli, käyttäytyminen) ja (taide), se kuuluu merkitystenmuodostumises-
saan inhimillisen ilmaisurakenteen perustaan. Siinä tapauksessa proso-
dinen merkki on tulkittavissa sekä tiedostamatonta että kokemuksellista 
kognitiivista tietoa muodostavaksi universaaliksi. Se liittyy tämän tulkin-
nan kautta Globaalikielten universaaleihin, joiden luonne on vastaavalla 
tavalla muotoa luovien alkukuvien symbolisessa tulkinnassa. 

Prosodinen merkki tulkkiutuu puheen prosodiikassa helposti vain 
organismin biosemioottiseksi prosessiksi sijoittuessaan suprasegmentaa-
lina puhunnan virtaan. Siirtyessään musiikillisen ilmaisun sisäisyydeksi, 
ruumiillistuessaan taiteeseen prosodinen merkki syvenee semioottisessa 
merkkiytymisessään. Se liikkuu tulkkiutumisessaan modaliteetteihin 



157 — Luku 11. Musiikin eksistentiaalisemiotiikka

limittyneenä (Greimas) reflektoidessaan ”todellista subjektia” (Kristeva). 
Toiselle suunnatussa kommunikoinnissa prosodisen merkin merkityssi-
sältö jakautuu tietoiseen intentioon (ilmaisullisuus) sekä tiedostamatto-
maan lausuman osaan (syvätuntoinen sisäisyys). Taiteellisen merkkeinä 
(lausunta, laulaminen, musiikki-ilmaisu, soittaminen) sen ilmeneminen 
on tutkitusti voimakkaampaa kuin arkiseen puheilmaisuun kätkeytyneinä 
suprasegmentaaleina (ks. Eriksson, Anders). (Martinelli 2002, 228–229.)

11.4 MusicArt ja taiteen globaalit kielet

Vygotskin sosiokulttuurisessa teoriassa ihminen on maailmaan osallistu-
misessaan ruumiillisena olentona toimiva olento. Vygotskin lähtökohtana 
on, että toiminnallinen kyky suuntautua kohteisiin on elämän ilmauksena 
yhtäläistä sekä eläimille että ihmisille. Ihmisille objektisuuntautumista 
alkavat jo varhain välittää havaintomaailmassa tunnistuvat merkit, jotka 
ovat sielullisten toimintojen rakennusainetta. Myös eläinten toimintoja 
ohjaavat kullekin lajille ominaiset transpesifiset merkit (Martinelli 2002; 
Cimatti 1998). Mark Johnsonin (1987/1990) mukaan merkitysteoreetti-
sen perustan tulee olla kielellistä merkitystä kattavampi myös inhimillisen 
käyttäytymisen tutkimuksessa. Toiminnan organisoitumisen periaatetta 
kuvataan merkitysteoreettisella ”skeeman” ( Johnson) käsitteellä. Skeema 
merkitsee ”jatkuvassa toiminnassa toistuvaa säännönmukaisuutta, mal-
lia tai muotoa”, joka todellistuu kontekstuaalisin ehdoin subjektin 
tietoisuudessa. Se voi olla tietoinen toiminnan aie tai toimia myös tiedos-
tamattomasti. Skeema tarkoittaa toiminnan suhteen samanaikaista toi-
mintasuunnitelmaa ja tapahtuman toteuttamista. Se on ”a pattern of action 
as well a pattern for action”. Johnsonin mukaan skeema on toiminnan ohja-
usta ja täytäntöön panoa säätelevä ”motor program”, jonka ydin on kehon 
hermorakenteessa. Hän määrittelee skeeman tietoisen ajattelun ja ulkoisen 
toiminnan edeltäjäksi ja mahdollistajaksi. Tämä on tulkittavissa siten, että 
kehon toiminnot osallistuvat myös kaikkiin mielen tapahtumiin (Kilpi-
nen 2002, 283). 

Italialaiset taideterapian ja musiikkisemiotiikan tutkijat Stefania 
Guerra Lisi ja Gino Stefani ovat kehittäneet synestesiaan perustuvan Glo-
baalikielten teorian (Globalità dei Linguaggi), jonka taiteidenväliset käy-
tänteet kuvaavat ja toteuttavat kielenkehitystä edeltävää kehollisuutta ja 
taiteenteon kulttuuriseksi ilmaisuksi kehittymistä. Teorian biologiseen ja 
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bioenergeettiseen kehitykseen yhdistyvä neurotieteellinen paradigma sekä 
vaikeavammaisten ihmisten taiteeseen kasvamista tukevat taideterapeut-
tiset käytännöt ovat olleet tutkimukseni reflektoivaa taustaa kehomielen 
ja taiteenkielten sisäisen subjektiuden tarkastelussa. Kehollista ilmai-
sua ja synestesiaa korostavassa globaalikielten MusicArt-työskentelyssä 
emotonofono-symbolismia toteuttava kinesteettinen kuvataide- ja äänne- 
pedagogiikka on taiteiden universaalia sensorista integraatiota soveltava 
terapeuttinen menetelmä.

Eksistentiaali- ja kulttuurisemiotiikan määrittelyssä musiikin merk-
kiprosessit ovat subjektin luovuudessa taiteen kieleksi kirjoittuvaa kom-
munikointia. Musiikin prosodisella merkkiytymisellä on sanattomassa 
tunnistuva kyky ylittää autismille tyypillisiä kommunikointivaikeuksia. 
Semiologisena lähtökohtana on oletus, että musiikillisten merkkien kehol-
linen havaitseminen, sekä sitä seuraava (kehollisuuden ulkopuolinen) akus-
tis-auditiivinen ja samanaikainen psykofysiologinen toisto luovat musiikin 
kautta autismissa tarvittavaa efektiivistä perustaa proto-kielellisten val-
miuksien kehitykselle. Yksilön sensorisen havaitsemisen kehitystä edeltää 
jo sikiökaudella synesteettinen syvätunto, sekä varhainen lihas- ja liikeais-
tin kehittyminen. Liikeaistilla on lihasjänteyden kehityksellisten modulaa-
tioiden kautta mahdollisuus sulautua musiikillisen ilmaisemaan ympärillä 
resonoivaan aika-avaruuteen. Ensimmäinen, sikiöaikainen musiikillinen 
aika-avaruus koostuu kohdunseinämien rajaamasta ja lapsiveden liikkei-
den virittämästä tilasta. Liikeaistin kehityksen voidaan biopsykologisesti 
ajatella käynnistyvän esitajunnallisen syvätunnon vaihtelevista liikkeistä 
ympäristöön reagoivissa impulsseissa. Tämä sensoriseen integraatioon joh-
tava yksilökehityksen varhaisin liike-energinen elementti on mahdollista 
käsitteellistää elämänvoiman ja alkuenergian metaforaksi (Stefani-Guerra 
Lisi 2004, 261.) 

Seuraavassa teoreettisessa mallissa ”Lessico di Globalità dei Lingu-
aggi” (s. 126) on kuvattu sensorisen integraation kehitystä synesteettisen 
syvätunnon alkuvaiheista aistien aktivoitumisen ja eriytymisen kautta 
etenevään lihas- ja liikeaistin kehittymiseen. Aistien eriytymisen jälkeen 
kehittyvät aktiiviset toimintamahdollisuudet eri taidemuotoihin suuntau-
tumisina ja erillisinä kokemuksina. Syvätunto määritellään tunne-aikeeksi, 
jota ruokkivat motivaatio sekä halun (desire) herättämä tahtomisen (will) 
modaliteetti. Ne ovat symbolisesti sekä biosemioottisesti solmiutuneet elä-
män ensimmäisten energisten esitietoisten modulaatioiden kehitysvirtaan 
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jo ennen syntymää. Globaalikielten symboliteoriassa ja terapiakäytänteissä 
yhteiset kielet tarkoittavat eriytyneitä taiteen toimintatapoja, eivät pelkkää 
puhuttua kommunikointia. Prosodiset merkit (pre- ja postnataalit) pei-
lautuvat globaalikielisen kehityksen ja sanattoman kommunikoinnin imp-
lisiittisiin ”muistijälkiin”. Ne ovat lähellä toisiaan sekä eri taidemuotojen 
semioottisessa tulkinnassa että kokemuksellisen ja biologisen kehollisuu-
den alueilla. Voidaan olettaa, että musiikin lisäksi mahdollisesti myös mui-
den taiteellisten ilmaisumuotojen sisäisyydessä on varhaisen prenataalisen 
luovuuden ja syvämotivaation aksentoivia merkkejä, jotka ovat peräisin 
varhaiskehityksen liikeaistiin liittyvien neuraalisten yhteyksien ensimmäi-
sistä hermostollisista automaatioista.

Stefani, Gino – Guerra Lisi, Stefania: teoksessa: Dizionario di Musica 
nella Globalità dei Linguaggi, 2004, 261.
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”Alessandra Piontelli (1992) kuvaa sikiövauvojen elämää mentaalisena 
eikä vain fysiologisena prosessina. Niin sanottu objektisuhde (siis kahden 
subjektin välinen suhde) on olemassa jo sikiökaudella – kohtukodissa. 
Sikiövauvan fyysisessä tilassa esiintyy vaihteluita, jotka ovat yhteydessä 
äidin fyysisiin ja emotionaalisiin tiloihin. Ne ovat selfin (itsen) alkuaisti-
muksia so. fetal self. Tutkijat nimittävät syntymähetkellä olemassa olevaa 
ruumiillisten ja mentaalisten toimintojen alkuintegraatiota somaattis-
mentaaliseksi integraatioksi. Vauva selviää muutoksista ja kehittää uuden-
laisen kohdun ulkopuolisen tilan vaatiman vuorovaikutuksen äitiinsä. 
Tämä tapahtuu osittain sikiöaikaisen vuorovaikutuksen pohjalta tuttuine 
makuineen, hajuineen, kosketuksineen, äänineen, liikkeineen ja rytmei-
neen. Somaattis-mentaalisen selfin oletetaan koostuvan esim. amygdalasta, 
hippocampuksesta, subkortikaalisista rakenteista, alkavista kortikaalisista 
toiminnoista, ääreishermoston toiminnoista, immuniteettisysteemistä, ja 
rytmisistä homeostaattisista vaihteluista. Mielen rakentuminen perustuu 
somaattis-mentaaliselle integraatiolle ja tapahtuu sen puitteissa” (Siltala 
2003, 19 ). 

Julia Kristeva (1998) puhuu semioottisesta merkityksen muodostumi-
sesta ruumiillisuudessa. On huomattava, että Kristevan psykoanalyyttisessa 
ruumiinfilosofiassa semioottinen edeltää symbolista. Ruumiin ristiriitainen 
syke, khora on se tila, jossa rytmit sävyt, tilat ja liikkeet järjestäytyvät ja 
purkautuvat. Ruumiillisuus on se osa merkityksen muodostusta, jossa 
pyrkimys harmoniaan etsii äänien, tarpeiden ja rytmien kierrossa ominta 
muotoaan. Khora on vastaanottava tila silloin kun sisä- ja ulkomaailman 
ero on häilyvä. Se koostuu ristiriidasta, liikkeistä ja pysähdyksistä. se on 
ajaton ja paikaton tila, josta ei voi puhua sanoin ja se pakenee kaikkia mää-
rittelyjä. Khora on analoginen vokaalisen ja kinesteettisen rytmin kanssa 
ja liittyy myös tilan ongelmakenttään. Jo Platon puhui ikivanhasta epäva-
kaasta ja häilyvästä astiasta, sanaa ensisijaisemmasta khorasta. Kohtuko-
dissa sikiövauva löytää yhdessä itsensä ja äitinsä luoman khoran sykkeen. 
Kaikki tilakokemukset ja elämään suuntautuminen alkavat khorasta. 
Vauvan ruumiilliset ilmaisut, ilmeet, eleet, kaikki toiminnot ovat jo sel-
laisenaan mielen ajattelua. Niiden olemassaoleminen jatkuu pitemmälle 
kehittyneen symbolisen, kuten sanojen ja sanallisen ajattelun sisään kää-
riytyneinä merkityksinä (Siltala 2003, 29). 

Suomalaisen vauvatanssi-menetelmän (Kirsti Määttänen) perustana 
on kysymys inhimillisen ymmärryksen ja yhteisymmärryksen alkuperäi-
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sestä muodosta, siitä joka ei edellytä puhekieltä. Dialogisen vauvatanssin 
avainkäsitteinä ovat kokemuksellisen merkityksen ja kokemuksellisen ajan 
käsitteet, jotka perustuvat Charles S. Peircen triadiseen kategoriajärjestel-
mään. Idean lähtökohtana on ollut ajatus siitä että ihmiselämää ja ihmis-
ymmärrystä eivät alun perin ja ensisijaisesti jäsennä sanat ja tietoisuus vaan 
teot ja tuntoisuus. Julia Kristevan (1993) mukaan varhaisimmat kokemis-
maailman tapahtumat rytmien ja sykkeiden vaihtelut vauva kokee jo ennen 
syntymää. Rytmi on itsessään järjestyneisyyttä. (Määttänen 2003, 59–60). 
Stefania Guerra Lisin taideteoreettinen tarkastelukulma on Globaali-
kielten metodologiassa syn-esteettinen. Kirsti Määttäsen psykoanalyytti-
nen lähtökohta on vastaavasti Dialogisessa vauvatanssissa syn-geneettinen 
(Emt. 61). Molemmissa menetelmissä on kysymys elävän olennon alkuke-
hityksestä, jonka resonanttiseksi pesäksi haetaan, ei eroavuuksia vaan ”toi-
nen toistaan muistuttavuuksia”. Se tarkoittaa ymmärryksen tilaa kahden 
subjektin kesken, äidin ja vauvan tai äitien ja vammaisten vauvojen, eri-
ikäisten isompien lasten ja nuorten aikuisten (italialaisessa globaalikiel-
ten) ryhmässä.

Maailmaan tarttuminen ja elämismaailman muodostuminen ete-
nee sisäisen musiikin, taiteen ja tanssin jatkumoina. Äidin hengityksen 
rytmi, sydänten sykkivä duetto, sikiöveden valeleva vuoksi ja luode sävel-
tyvät ympäristöksi ilman sisäistä ja ulkoista. Elämän sykkeen tuntuminen 
ja tutuksi tuleminen on vauvan välitöntä myötäkokemista vauvan omina 
tuntumisina. Äidin ääni, puhe, resonoiva ruumis – äidinkielen rytmiikka, 
intonaatio, puheen musiikilliset piirteet tulevat toistoina ja tuntumina 
vauvalle tutuiksi jo ennen syntymää(Emt. 62). Sikiöveden värähtelyssä 
tekeytyy vauvan ensimmäinen elämää kannatteleva laulu. Vammaisten 
vauvojen alkukehitys jatkuu ikään kuin prenataalisena vielä syntymän jäl-
keenkin. He eivät tule itselleen ja muille samaan tahtiin ja samalla tavalla 
näkyviksi kuin ne vauvat, joilla ei ole vastaavia kehityksen ongelmia. Koke-
muksellisten merkitysten, ymmärryksen alkuperäisen kudelman, pienen 
vauvan ymmärryksen muodostimina toimivat tunnot ja liikkeet, joista 
muodostuu toistumien liikekuluissa subjektiivinen mieli ja kokemuksel-
linen ymmärrettävyys. Myötäliikkeissä toteutuvat liikekulkujen kuviot ja 
niitä vastaavien tuntokulkujen hahmot Ne ovat yhden ja saman kokemi-
senkulun erottamattomia momentteja. Subjektiivisia, koska vauva kokee 
liikkeet itsessään, objektiivisia sen vuoksi, että niiden kulut heijastelevat 
äidin liikkeitä. (Emt. 64.) Myötäliikkeiden sujuvuus on merkki siitä että 
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vauva on oppinut ennakoimaan. Ennakointi on inhimillisen ymmärryksen 
alkumuoto.

Kokemuksellisissa merkityksissä on kyse ajallisuudesta, jäsentyneisyy-
den syntymisestä ja vakiintumisesta kokemisen virtaan. Kyse on siis tie-
dostamattomasta ajattelusta kokemuskulkuihin perustuvana ennakointina 
(Damasio 2000). Se on ajattelemisen muoto, joka edeltää tietoisuutta ja 
toimii sen syntyperustana (Usnadze 1966; Määttänen 2003, 64). Varhaisin 
olemassaolo kiinnittyy kosketuksen ja liikkeen todellisuuteen, jossa mielen 
varhaisimmat organisoitumiset syntyvät pidettynä olemisen kokemuksista 
(Guerra Lisi & Stefani 2005). Thomas Odgen (1992) korostaa erityisesti 
ruumiin pinnalla, iholla syntyviä aistimuksia, kosketusta, paineen tun-
teita, kipua, lämpöä ja niiden tuottamia rytmisyyden kokemuksia. Aisti-
mukselliset ”koskettavat pinnat”, sensorinen materiaali, alkaa synnyttää 
yhteyksiä, joilla ei ole vielä symbolista luonnetta. Sensorisen pinnan disin-
tegraatio, juuristaan irti oleminen” on aukkoista minuuden kokemusta. 
Fyysisen kosketuspinnan hakeminen on jatkuvan aististimulaation hake-
mista, johon liittyy pidättäytyminen omiin ruumiintuntemuksiin itse tuo-
tettuina tyynnyttelykeinoina. Lapsi yrittää pakonomaisesti luoda itselleen 
uutta kehollista pintaa (”second skin”), aukotonta sensorista ihoa, joka 
estää ”minuuden hukkaan valumisen”. Odgen puhuu myös jäljittelystä, 
ekolaliasta tai nähdyn mekaanisesta toistamisesta autistisen lapsen yrityk-
senä käyttää toisen ihmisen ”pintaa” omanaan.( Siltala 2003, 35). Tiedos-
tamaton affekteihin liittyvä syvätunto toimii mukautuvan lihasjänteyden 
(tonus) käynnistäjänä, josta bioenergisen värähtelyn ja moduloivan liik-
keen kautta alkaa vähitellen aistien yhteinen sensorinen käynnistyminen 
sekä synestesiaan perustuva toimintojen kehittyminen. Sensorinen eri-
koistuminen johtaa aistien eriytymiseen, mikä tarkoittaa aistien asteit-
taista erikoistumista värien, äänien ja taktiilisten tuntemusten erotteluun 
ja tunnistamiseen. 

Aistienvaraisen luokittelun kehittyminen on luonnollisesti vallitsevan 
kulttuurin ohjaamaa. Taidemuotojen tunnistamiseen suuntautuvassa kult-
tuurikerronnan kontekstissa toimintojen määrittyminen eriyttää visuaali-
sen näköaistin värien havaitsemisen kautta maalaustaiteeseen ja vastaavasti 
auditiivisen kuuloaistin ääni- ja sointivärihavaintojen kautta musiikkiin 
(ks. edellä s. 159 Guerra Lisi & Stefani 2004, 261). 
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11.5 Merkkien ohjaama käyttäytyminen

Charles S. Peirce määrittelee semiotiikan merkkien ohjaaman käyttäy-
tymisen ja toiminnan tutkimukseksi. Käyttäytymismalleihin sisältyvät 
merkitykset esittävät merkkiytyessään jotakin itsensä ulkopuolista asiain 
tilaa (objektia), esimerkiksi kulttuurista käyttäytymiskoodia, joka tulk-
kiutuessaan uusiksi merkeiksi (interpretanteiksi) liittyy osaksi käyttäyty-
mistä kuvaavan semiosiksen jatkumoa. Inhimillinen toiminta on ulkoisesti 
Peircen määritelmässä yhtenäinen habituaalinen prosessi. Toiminnan 
rationaalisuus, sen merkkiytyminen ja käsitettävyys ei ole pelkästään itse 
prosessissa, vaan sen prosessiluonteessa (Kilpinen 2002, 289–290). Eksis-
tentiaalisesti ihmisen maailmassaoleminen toteutuu merkkien ohjaaman 
käyttäytymisen ja toiminnan kokemuksista, niiden sisäisistä tulkinnoista 
käsin. Merkkien ohjaama käyttäytyminen on merkityksen muodostumi-
sen symbolista prosessia, joka on läsnä kaikissa inhimillisen toiminnan 
muotoja rakentavissa ja ylläpitävissä käytännöissä. Ihmistä pidetään luon-
nostaan – ei sosiaalistamisen tuloksena – sosiaalisena olentona. Inhimil-
lisen toiminnan ja käytännön yhteys punoutuu seuraavan maksiimiin: 
”intentionaalisuus ilman motorista ehdollistumista on tyhjää, ehdollistu-
minen ilman intentionaalisuutta on sokeaa” (Emt. 291). 

Ajattelu sitoutuu aina ihmisten konkreettiseen fyysiseen olemassa-
oloon, tietoisuus ei voi koskaan olla ruumiista riippumatonta. Biologiset 
organismit ovat ”ulkoisen” tapaan materiaalisia olioita. Materiaalinen ruu-
mis on ontologisesti mielen ja tietoisuuden olemassaolon tae. Havaitsemi-
nen ja sen käynnistämä toiminta ovat konkreettisesti ruumiiseen sidottua 
biologisten organismien vuorovaikutusta muun materiaalisen maailman ja 
sen olioiden kanssa. Tietoisuuden sidos ruumiiseen (embodied cognition) 
liittää havaitsemisen tapahtuman toimintaan. Tämä kehottaa meitä tar-
kastelemaan lähemmin millaisena toimivan ihmisen ja ympäröivän todel-
lisuuden keskinäisen vuorovaikutuksen kognitiivinen funktio näyttäytyy. 
(Emt. 296.) Tutkimuksessa tarkastellaan musiikillisen ilmaisun prosodisia 
merkkejä. Niiden intentionaalisuus ilmenee varhaisen kommunikoinnin 
ehdollistumisessa. Ehdollistumisen motoriikka peittyy samanaikaisesti 
organismin biosemioottisen toiminnan prosesseihin. 

Autistisen lapsen kehitystä voidaan lähestyä musiikillisen ilmaisun 
kehollisesta biopsykologisesta perustasta. Se on muodostunut subjektin 
aistimaailman ulottuvuutena alkavasta tiedostamisesta kohti sosiaalista 
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kognitiota. Tämä viittaa yksilön ensisijaiseen luonnolliseen kehittymiseen 
ja kehityksen määrittelyyn universaalipiirteiden lähtökohdista. Universaa-
lipiirteiden korostaminen ylittää kulttuurien rajat, näin kielten rajaamat 
sosiaaliset kontekstit ovat merkittävissä toissijaisiksi kommunikoinnin 
viitteiksi. Yksilön ja kulttuurin (toisen) välisen merkityssuhteen (rajan) 
puuttuessa yksilö ei välttämättä konkreettisesti eikä sisäisessä ajattelussaan 
poistu ympäröivästä kulttuurista. Autismin kyseenä ollessa toiset kokevat 
usein, että autistinen ihminen on ikään kuin sosiaalisesti ja kielellisesti 
jossakin muualla. Hän on mennyt pois, tai ei ole vielä edes tullut siihen 
(ilmaisussaan ja kehityksessään) missä toiset ajallis-paikallisesti kokevat 
olevansa. Omakielisyys viittaa tässä kaikkiin autismille tyypillisiin meta-
kielisiin kommunikaatiovaihtoehtoihin. Yhteisöllisyys syntyy näiden 
puhekielen ulkopuolisten viestintäkeinojen yleisestä jaettavuudesta, jol-
loin yhteinen toiminnan omakieli autismin kollektiivisena ilmaisijana luo 
ikään kuin yhteisen kulttuurin. Autismikulttuurin perinteet, tavat, normit, 
käyttäytyminen ja konventiot ovat sekä autismikielen itsensä luomia että 
ympäröivän valtakulttuurin asettamia. Ei-kulttuurisen käsite manifes-
toituu autismi-ilmiön eksistentiaalisena kysymyksenä. Sanoilla ilmaiseva 
kognitio liittyy mielen kielelliseksi olevaksi vasta tuntevan ruumismielen 
jälkeen.



12 

Filosofinen kielen merkki 

”Kuvataksemme kielen ilmiön, meidän on kuvattava käytäntö, ei mitään 
kerran esiintyvää tapahtumaa, millainen se sitten onkin, Wittgenstein 
totesi matematiikan perusteita käsittelevissä huomautuksissaan, ja lisäsi, 
että sanat ’kieli’, ’lause’, ’käsky’, ’sääntö’ ja ’säännön seuraaminen’ viittaavat 
johonkin tekniikkaan, johonkin tapaan.” Kielen merkityksellinen käyttö 
ja ymmärtäminen perustuvat Wittgensteinin ja pragmatistien ajattelussa 
ihmisen tekoihin ja toimintaan. Wittgensteinilainen ”merkitys käyttönä” 
on ajattelutapa (Pihlström 2002, 301). Se viittaa ajattelutapojen toimintaan 
suuntautumisen ja tekoina toteutuvan käytännön keskinäisiin merkkisuh-
teisiin. Ajattelu- ja toimintatavat eivät kuitenkaan ole muuttumattomia. 
Ne voivat merkitysten tavoin pitkin elämänkaarta korvautua uusilla ja 
muuttaa ihmisen käsityksiä maailmasta. Kehittyessään ihminen on aina 
jo saavuttamansa kielen rajalla. Säännön seuraaminen turvaa rajat. Sään-
nön muuttaminen vapauttaa kielen omaksumaan uusia rajoja, ennakoitu 
sääntöjen rikkominen luo kieleen uusien merkitysten mielen testaamaan 
vakiintuneen tavan ja tekniikan varmuutta. Pragmatismi ja Wittgensteini-
laisuus vertaavat kielen oppimista periaatteessa hiekkakakkujen tekemisen 
oppimiseen. Se on luonnollista tekemällä oppimista. Kehittyvien taitojen, 
hiekkalaatikko-kontekstin, kausaalisten ja käsitteellisten leivontasuhtei-
den oppimista harjaantuvan toiminnan kautta, jotakin sellaista, mitä John 
Dewey kuvaa käsitteellä ”learning by doing”(Emt. 305). 

Autismissa potentiaalinen tie luonnollisen oppimisen, sekä tekemällä 
oppimisen hiekkalaatikolle on haastava. Merkitykset ilmenevät poissa-
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olollaan pitkään neurobiologisen virheen ohjaamissa käytännöissä sekä 
ohjautumattomissa ajattelun ja kokemisen tavoissa. Merkitykset, joita 
odotamme, eivät autismissa näyttäydy. Sosiaalinen toiminta peittyy pas-
siivisuuteen ja autismin toimintatavat ovat toisin ajattelevia. Taide, tässä 
musiikki, on ilmaiseva metakieli, josta voi muodostua merkityksellinen 
vuorovaikutusskeema toisten yhteisen kielen käyttäjien kanssa. Se avaa väy-
län symboliseen ja sosiaaliseen maailmaan non-verbaalin toiminnan jaka-
misen ja tekemällä liittymisen avulla. Musiikki on kulttuurisesti yhteinen 
jaettava. Se on vuorovaikutusilmiö, ja sosiaalinen käytäntö, jonka sisäi-
set ulottuvuudet riittävät wittgensteinilaisten kielipelien rakentumiseen 
(Emt. 306; Hertzberg 1994; Lehtonen 1996). Yleisesti käytännöt sinänsä 
ovat kielifilosofiassa transsendentaalisia. Ne eivät ”perustu” tai palaudu 
mihinkään. Niiden avulla mahdollistuu ainoastaan asioiden johonkin 
perustuminen tai perustumatta oleminen. Mutta käytäntöjäkään ei olisi 
ilman kielen olemassaoloa. Käytäntö, teot ja toimintatavat ovat kieltä. 
Pragmaattis-transsendentaalisessa mielessä ne ovat tosin muuttuvaa kieltä, 
mutta aina jo olemassa inhimillisen elämänmuodon edellytyksenä olevassa 
muodossa tai toisessa (Pihlström 2002, 307).

Esitän, että olemme aina jo kielessä, että kielenkäyttö konstituoi todel-
lisuutta – myös sitä toiminnallista todellisuutta, joka on oletettu kielen 
merkityksen ’perustaksi’. – Kiistän, että voisimme Raatikaisen Wittgen-
stein-tulkinnan edellyttämällä tavalla päätyä ei-kielelliseen, ei-käsitteel-
liseen käytännön kykyyn tai tapaan, jonka varaan merkitys rakentuisi. 
Raatikainen on oikeassa, että Wittgensteinin mukaan säännön seuraa-
minen ei ole tulkitsemista tulkintahypoteesien muodostamisen ja testaa-
misen mielessä, mutta vahvemmassa pragmaattisessa mielessä elämme ja 
toimimme kielessämme, aina jo maailmaa ymmärtäen ja tulkiten. Sikäli 
kun katsomme kielen olevan vailla perustaa ja juuri siksi kaikkialla, hyväk-
symme että maailmamme on kielellistetty ja sitoudumme siten erään-
laiseen pragmaattiseen transsendentaaliseen idealismiin: ei ole sellaista 
metafyysisen realismin ehdoin kuvattavaa toiminnallista, kielenkäyttöä 
edeltävää ei-kielellistä tasoa, joka toimisi merkityksen perustana (tai jota 
koskevat tosiseikat takaisivat merkityksen muodostumisen) (Pihlström 
2002, 310). 

Heideggerin Dasein merkitsee ”maailmassa – olemista”. Maailma on 
ihmiselle toiminta-avaruutta, joka avautuu kokijalleen mahdollisuuksien 
horisonttina. Maailma löytyy olemassaolemisessaan vasta merkkiytyessään 
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subjektin intentionaalisten tekojen kohteeksi. Kaikki inhimilliset toimin-
nat ovat ihmisen tapoja suhteuttaa itsensä maailmaan, jäsentää maailman 
olemassaoleminen toisiin ihmisiin ja itselleen. Maailman jäsentymisen 
muotoihin vaikuttavat ihmisen kokonaistoimintaa ohjaavat tietoisuuden 
sisällöt. (Niiniluoto & Saarinen 2002, 21–22). Autismin neurobiologisen 
häiriön merkkeihin kuuluvat toiminnanohjauksen vaikeudet. Maailman 
kokemuksellinen jäsentyminen on intentionaalisen suuntautumispuut-
teen vuoksi epävakaata. Eksistentiaalisemioottinen Dasein, merkkien liik-
keisiin tarttuva ”elämismaailma” jäsentyy vaikeassa autismissa poikkeavista 
kokemisen tavoista sekä konventionaalisen ilmiömaailman heikosta tie-
dostamisesta käsin. Autismin merkkimaailmassa (Moin) kielenkäyttö ei 
sen vuoksi konstituoi todellisuutta – siis sitä ympäröivän kulttuurin (Soi) 
sopimuksenvaraista merkitystodellisuutta, joka kiistää ei-kielellisen kie-
lenkäyttöä edeltävän merkityksenmuodostuksen olemassaolon.

Georg Herbert Mead (1934, 127) esittää vuorovaikutusteoriansa sosi-
aalisen minän synnystä. Lähtökohtana on kommunikointia tavoitteleva 
tilanne, jossa eläimet ”keskustelevat” keskenään. ”Keskustelu” tapahtuu 
ilmeiden ja viittausten avulla. Toisen (organismin) reaktio tai vastaus 
johonkin toisen osapuolen viittaukseen (gesture) on tälle vastaanotetulle 
viittaukselle annettu ”merkitys”. Meadin mukaan itsetietoisuus syntyy 
tilanteissa, joissa esittäjä alkaa ymmärtää omien viittaustensa merkityksen. 
Sosiaalisen minän kehitys edellyttää, että viittausten esittäjä kykenee aset-
tumaan keskustelukumppaniensa asemaan ja katsomaan itseään ”yleistetyn 
toisen” (the generalized other) näkökulmasta. Sosiaalinen vuorovaikutus 
on näin ollen ollut ihmislajin historiassa edellytyksenä minätietoisuuden 
synnylle.

Meadin teoriaan perustuen voidaan ajatella, että minätietoisuus syn-
tyy kieleen ei-kielellisen sosiaalisen kommunikoinnin (tavoiksi tulevien ja 
tapoina tunnistettujen tekojen) seurauksena. Se tarkoittaa intentionaalis-
ten toimintojen historiallisen perustan löytymistä todennäköisesti jostakin 
muualta, kuin pelkästään puhuntana ilmenevästä kielestä. Pragmaattis-
transsendentaalisessa mielessä teot ja toimintatavat ovat kieltä. Ne ovat 
muuttuvaa kieltä, ”kielellistettyinä” olemassa aina muodossa tai toisessa. 
Näin ne oikeuttavat olemassaolollaan inhimillisen elämänmuodon edelly-
tykset. G. H. Meadin teoreettinen malli kuvaa ”eläinten” vuorovaikutusta-
pahtumaa ennen ”sanan” sisältymistä dialogiseen vuoroin vaikuttamiseen. 
Äidin ja vastasyntyneen vauvan vuorovaikutus alkaa samalla tavalla. Myös 
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musiikillinen dialogi noudattaa autistisen lapsen musiikkiterapiassa samaa 
vuorottelevaa merkityksenantoa, ymmärtämisen tavoitteelle perustuvaa 
herkistyneen kuuntelun toimintamallia. Kysymys on merkityksen perus-
tana toimivasta toiminnallisesta ei-kielellisestä todellisuudesta, jossa 
tosin dialogin toinen osapuoli, äiti tai terapeutti, on jo vuorovaikutusti-
lanteeseen tullessaan kulttuurin ja kielen merkitsemä. Toisaalta sosiaali-
sen minän syntymää myötäilevä sanattomaan dialogiin virittäytyminen 
edellyttää tämän toisenkin ”jo kulttuurisesti merkityn” virittäytymistä 
protokielellisten merkkien, esikielellisen ääntelyn ja kielen ulkopuoliseen 
musiikillisen kokemisen maailmaan. Osatakseen toisen kieltä, on löydet-
tävä kyseessä olevan kielen sisäinen vaste oman ajattelun mielellisinä sisäl-
töinä. Ollakseen osallinen kielellistetyssä maailmassa autistisen lapsen on 
ensin saavutettava kehityksessään ne organismin biologiset toimintamal-
lit, joiden hitaan kehityksen seurauksena annettuna oleva ei-kielellisen raja 
saattaa murtua. 

Dialogin intentionaalisuus (Husserl) määrittyy sen omien sisäisten 
ominaisuuksien, ensisijaisesti jaetun tietoisen läsnäolemisen kautta (Nii-
niluoto & Saarinen 2002, 228–229). Musiikki toimii taiteellisena semi-
oottisen kielen siirtymänä subjektin arkiajattelun ja dialogisen huomion 
keskittämisen välillä. Musiikillisessa dialogissa kielen sisäinen vaste on toi-
minnallisesti kieltä edeltävien ja sittemmin kielen mieleen solmiutuvien 
äänten, laulettujen sekä soivien prosodisten lausumien muotoa luova maa-
ilma. 

Analyyttisessa hermeneutiikassa kielifilosofian käsitys kielestä ja käy-
tännöstä määritellään vammattomuuden lähtökohdista. Vammaisten 
ihmisten määritteleminen toiseutta edustaviksi on tieteessä yleinen episte-
mologiaan perustuva tosiasia. Tässä tutkimuksessa autismia sekä autismiin 
liittyviä sosiaalisen ja kielellisen kommunikointiongelmia tarkastellaan 
musiikki- ja eksistentiaalisemiotiikan menetelmin. Merkitysteoreettinen 
lähestymistapa nostaa esiin ihmisen ja taiteen maailmassaolemisen ja vuo-
rovaikutuksen kysymyksiä, joita ei voida rajata yleisten ihmisyyttä ja ihmis-
ten välistä kommunikointia koskevien pohdintojen ulkopuolelle. Kun 
eksistentiaalisemiotiikka tuo käsillä olevassa tutkimuksessa kielifilosofisen 
määrittelyn hermeneuttiseen tilaan uuden vammaisuuden aiheuttaman 
viillon, se pakottaa tietoteoreettisen perustelun joustamaan ihmisen maa-
ilmassaolemisen edessä ja määrittelemään sekä ihmisyyden, että kielellisen 
inhimilliset ulottuvuudet uudelleen. 
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Autismiin, sekä samoin ei-autismiin perustuva esitiedon järjestelmä 
muodostuu organismin sisäiseen biologiseen vuoropuheluun (binaari-
suus) perustuvasta ei-kielellisestä ”maailmankuvasta”, josta kehityksen 
kieleksi kirjoittuvaa ihmisyyden alkutekstiä emme tieteellisesti epäile. 
Sensomotorinen todellisuus avaa elämismaailman, jonka subjektiivi-
sessa kehitystempossa sekä autistinen että ei-autistinen ihminen joutuvat 
kohtaamaan eksistentiaalisuuttaan koskevat kysymykset (Dasein). Biose-
mioottinen kieltä edeltävä järjestelmä muodostuu kielen ulkopuolisista 
primaarihavainnoinnin automaatioista, joiden joukkoon myös tutki-
muksen kohteena oleva prosodinen merkki biologisena organismin osana 
asettuu. Psyykkisenä ilmiönä (Brentano) prosodisen merkin varhainen 
ilmeneminen kysyy toiselta havaituksi tulemista. Sen merkkiytyminen 
on tapahtumisessaan osa ilmaisevan subjektin intentionaalista toimintaa 
(Husserl). Se edellyttää ilmenemistään varten etukäteishavainnon itsensä 
ulkopuolisesta kohteesta ennen kohteeseen suuntautumista. Prosodinen 
merkki liikkuu syvällä musiikin sisäisessä dynamiikassa. Se on paikantunut 
kulttuurien puhuviin kieliin ja ruumiillisuudessa puhuvaan tiedostamatto-
man kehoon. 

Jos ymmärtämisen subjektisidonnaisuus kiistetään, hermeneuttista 
ymmärtämistilannetta ei ole. Autismissa ja vammaisuudessa yleensä on 
kysymys inhimillisestä erilaisuudesta, jonka maailmassaoleminen ei mahdu 
normatiiviseen diskurssiin. Yksiselitteinen kielen tai normin ymmärtä-
minen, kielten ja merkkien määrittely vain tekojen välineinä, objektivoi 
ihmisen. ”Ymmärtäminen” typistyy sosiaalisten normien tottelemiseksi 
ja kapenee kyvyksi noudattaa sääntöjä kieli-instituutioon osallistumalla. 
Analyyttinen hermeneutiikka riisuu kielen käyttäjästään, jos se ei jätä tul-
kinnassaan tilaa sille kielellisen sisäisyydelle, joka saa ihmiset puhumaan 
toisilleen. Kieli, Levinasin ”sanottu” ei voi asettua tai sitä ei voida asettaa 
keskellämme ulkoisen tarkkailijan asemaan. Kieli ei kykene pohtimaan 
merkityksen alkuperää koskevaa kysymystä. Se ei myöskään aseta esteitä 
toisen ihmisen ymmärtämiselle, koska se on aktuaalisessa sisäisyydessään 
moniarvoista. Kieltä ei ole, jos ihminen ei käytä sitä ymmärtääkseen ja tul-
lakseen ymmärretyksi. 

Hermeneuttinen filosofia tukee ymmärtämisen moniarvoisuutta. Se ei 
avoimuudessaan sulje metakieliä hermeneutiikan ulkopuolelle, vaan jättää 
tilaa erilaisuudelle. Hermeneuttisen käsityksen mukaan puhe- ja toiminta-
maailma sisältävät jo metakielen (tai ovatkin sen perustalta kehittyneitä, 
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tutkijan huom.). Ymmärtämisen moniarvoisuudella on tärkeä filosofinen 
arvo, se puolustaa transsendentaalifilosofista näkemystä merkitysten ainut-
laatuisuudesta. Merkitysten alkuperää koskevat väitteet eivät ole todistu-
via jäädessään tietokykymme ulkopuolelle (Hankamäki 2008, 170–175). 
Ihmisten elämismaailmassa ne ovat kuitenkin siinä määrin pohdiskeltuja, 
yleisiä ja historiallisesti toistuvia, että niiden eksistentiaalista lajityypil-
listä liikettä voidaan pitää jo subjektiviteetista riippumatta ”tosi uskomuk-
sena”. Dialogiseen filosofiaan ja transsendentaalifilosofiaan yhdistyessään 
hermeneuttinen tieteenfilosofia puolustaa subjektin asemaa (Emt. 175). 
Puolustaessaan subjektin asemaa se on samalla äänessä luovan ajattelun, 
taiteen ja kehittyvän tieteen asialla. Dialogisuuden, fenomenologian ja 
hermeneutiikan yhteinen pyrkimys on tulkintatapahtumien ja vaikutus-
yhteyksien paljastaminen. Ne pyrkivät tekemään näkymätöntä näkyväksi. 
Tavoite on haastava, jo sen vuoksi ettei tulkintatapahtumaa voida erotella 
teoreettiseen ja käytännölliseen osaan. Tutkijan on hyväksyttävä oman ase-
mansa käytännöllisenä toimijana, osana omia viitekehyksiään. Juuri tämä 
piirre on toisaalta saanut sekä ansainnut eniten kritiikkiä hermeneuttisessa 
filosofiassa (Emt. 177). Hermeneutiikka lähtee siitä, että ennakkoluulot, 
ennakkokäsitykset ja arvostelmat ovat osa ymmärtämisen välttämättömiä 
ehtoja. Ollessaan osa ihmiseen kirjoitettua maailmassaolemisen sisältöä, 
ne kysyvät tulkintaa ja asettavat käsitysten syntymässä jatkuvasti uusia 
kysymyksiä. 

Dialogiin pääseminen edellyttää kielellisen merkityksen ja subjektii-
visen merkityksellisyyden yhteistyötä. Gadamer kutsuu hermeneutiikkaa 
”tapahtumisen tavaksi” (Emt 381–382). Hänen ajatuksensa on lähellä Hei-
deggerin ajatusta tapahtumisesta (Ereignis) maailman ilmenemismuotona 
Zur Sache des Denkens, 1988c, 24). Tällaiseen todellisuussuhteeseen liittyy 
pakottomuus, se ei empiirisen tieteen tavoin korosta havainnoitsijan omaa 
aktiivisuutta. Toisaalta ”tapahtumisen” ajatus liittää ihmisen ihmisenä ole-
misensa eksistentiaaliseen lähtökohtaan: siihen sisältyy ajallisessa ja situa-
tionaalisessa olemisen idea (Dasein). (Emt. 180.) 

12.1 Kommunikoiva ei-kielellisyys

Ruumiinfenomenologisen tulkinnan näkökulmasta kaikki maailmassa 
oleminen ja maailmassa asettuminen on mahdollista vain ruumiillisen 
kokemisen kautta. Tämän perusteella kaikki koettu muovaa maailmaan 
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asettumista myös tulevaisuudessa. Menneet musiikkikokemukset merkit-
sevät mieltä, joka vaikuttaa edelleen. Sepän mukaan runojen lukeminen 
niiden sanelijan asemaan asettumalla tuottaa eläytymisen kautta myös ruu-
miillisia kokemuksia, joiden avulla on mahdollista tavoittaa jotakin niiden 
laulajan kokemuksesta. Tutkija puhuu runoihin asettumisen tuottavan 
konkreettisia ruumiillisia asentoja: alistuvia, surevia, lohduttomia, ylpeitä, 
ryhdikkäitä tai vahvoja. Suhde taiteeseen on tavallaan aina taiteeseen aset-
tumista, koska taiteen tekeminen, esittäminen ja vastaanottaminen ovat 
ruumiillisia kokemuksia. Ne tuottavat havaitsemisen kautta tietoa, taiteen 
muodostamaa kognitiota. Toisaalta runoihin eläytyminen edellyttää nii-
den kontekstien ja kielen ymmärtämistä, joten tässä ruumiillinen tietä-
minen on eräänlaisessa jatkumossa dialogissa tietoisen, jäsentyneemmän 
tietämisen kanssa. Ruumiin kyky eläytyä ”taidetekstin” välittämiin asentoi-
hin riippuu myös kehon omasta kokemusmaailmasta, kehollisen ihmisen 
mahdollisuuksista eläytyä. Ruumiillinen kokeminen ja oleminen tuotta-
vat tietynlaista ajattelua, erityislaatuista tietoa, merkittyä mieltä. Se toistuu 
paitsi ruumiinfenomenologisen merkitsevän kokemisen myös käsillä ole-
van runouden ytimessä (Seppä 2010, 417–418).

Jos mukaillaan Claude Levi-Straussin ajatusta myyttien meitä ajat-
teluttavasta – tai meissä ajattelevasta – luonteesta (siinä merkityksessä, 
että myyteillä viitataan ”pitkän keston rakenteisiin” (Siikala 1992, 26) tai 
samanlaisina toistuviin ajattelun tai kokemisen tapoihin), voidaan ajatusta 
jatkaa myös ruumiillisen suuntaan: jos myytit ajattelevat meissä, ne myös 
tuntevat ja kokevat meissä. ”Ajattelun” nähdään usein asettuvan dikoto-
misessa käsitteellistämisessä järjen ja hengen puolelle. Kuitenkin yksilön 
tunteet ja kokemukset asettuvat myös osaksi hänen ”ajatteluaan” ja edel-
tävät sitä (Seppä 2010,419). Myyttien tapa kokea ja tuntea meissä vahvistaa 
myyttien ohjailevaa otetta arjen arvojen ja asenteiden vakiintumisissa ja 
ihmisten toimintaan vaikuttamisessa. Lingvistinen ja fenomenologinen 
antropologia ovat osoittaneet, että kielen, ruumiillisuuden, esineiden, esit-
tämisen (performanssin) ja aistien semioottiset merkitykset ovat syvästi 
kytköksissä materiaalisuuteen, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa. Ruu-
mista aisteineen on pidetty Maurice Merleau-Pontyn (2007/1945) feno-
menologiassa jopa kaiken inhimillisen kokemuksen ja toimijuuden – siis 
miksei myös etnografisen datan keruun edellytyksenä. Uskomuksia, ideaa-
leja ja symboleja tulisi Keanen mukaan tutkia nykyään yhteyksinä niiden 
materiaalisiin aspekteihin ja havaitsemiseen ei ainoastaan ideationaalisina 
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ilmiöinä ja teksteinä (Keane 2008). Aistitoiminnoista kertyvän uuden tie-
don lisääntyminen muissa erillistieteissä, esimerkiksi fysiologiassa ja neu-
rologiassa luo tarpeita aistihavainnon pohtimiseen myös kulttuuritieteissä 
(Rantala 2010, 263–264).

Nykytutkimukseen liittyvä esimerkki useimpien humanistien puut-
teellisesti tuntemista aisteista on proprioseptinen aisti. Sillä on keskeinen 
asema tunnekokemusten muodostumisessa. Proprioseptisellä aistilla tar-
koitetaan keskushermoston vastaanottamaa tietoa ruumiin liikkuvien 
osien kuten lihasten, nivelten ja jänteiden sijainnista ja liikkeestä. Sisä-
korvan tasapainoelin on samoin proprioseptori. Proprioseptorit kytkevät 
aivot muita aisteja kattavammin ruumiin eri osiin, mistä syystä aistia on 
kutsuttu myös ”ruumiin sisäisiksi silmiksi” (Sacks 2001) ja ”ruumisaistiksi” 
(Merleau-Ponty 1993). Lisäksi puhutaan asento-, liike- ja tasapaino- (Ayres 
2008), kehontietoisuus- (Klemola 2004) ja voima- ja painovoima-aistista 
(Kovach 2002). Proprioseptinen aisti on ”kuudes aistimme” jota jos-
kus sanotaan myös ”salaisimmaksi aistiksi”. Aistin salainen luonne viittaa 
siihen että suurinta osaa proprioseptisista aistimuksista ei tiedosteta ja 
havaita. Toisaalta on osoitettu, että tiedostettujen aistimusten määrä voi 
yksilöittäin ja myös kulttuureittain vaihdella merkittävästi (Rantala 2010, 
265; myös Kovach 2002; Potter 2008).

Havainnon fenomenologiassa aistit, tunteet ja ruumiillisuus ovat 
kaikki yhtäläisesti inhimillisen kokemuksen ja tietoisuuden lähde, syvästi 
toisiinsa kytkeytyneitä. Merleau-Pontyn (2007) mukaan esimerkiksi 
ruumiissa aistittavat tunteet ovat esi-objektiivisia ja esi-reflektiivisiä. 
Samankaltaista näkemystä emootioista sekä tiedostettuina että etupäässä 
tiedostamattomina ruumiillisina aistimuksina puoltaa myös muun muassa 
neurologiaan liittyen Antonio Damasio (1995). Näissä sinänsä maailmassa 
olevissa aistimuksissa ei ole vielä tilaa tulkinnalle. (Merleau-Pontyn feno-
menologia on sosiaalisuutta korostavaa). Ruumiin fenomenologian sijaan 
Rantala käyttää nimitystä havainnon fenomenologia, joka on nimenomaan 
aistihavainnon osalta osuvampi. Se ei hänen mielestään aiheuta turhia 
mielleyhtymiä ruumiillisuuden tutkimuksen eri suuntauksiin kulttuuritie-
teissä. (Rantala 2010, 267–268.)

Sensorisen integraation näkökulmasta ruumiin fenomenologiset koko-
naiskehityksen ongelmat, puutteellinen havaintokyky, käyttäytymis-
häiriöt, oppimis- ja kehitysvaikeudet ovat seurausta ”aistitoimintojen 
riittämättömästä ja virheellisestä muokkautumisesta aivoissa” (Ayres 
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2002). Kehoa lähellä olevien aistien, vestibulaarisen järjestelmän (pai-
novoima, tasapaino, liike) ja proprioseptiivisen järjestelmän (lihakset ja 
nivelet) ja taktiilisen järjestelmän (kosketus) merkitys on toimia lapsen 
kehityksessä ”perusaistien” koordinaattorina. Tasapainoaisti on kaikkia 
”muita yhdistävä yhteysjärjestelmä” (Zimmer 2011, 39). ”Sensorisessa integ-
raatiossa on kysymys aivojen toimintaprosessista, jossa aistikokemukset jär-
jestyvät, jäsentyvät ja muokkautuvat niin että ihmisen käyttäytyminen voi 
olla mielekästä ja hänelle merkityksellistä” (Emt. 40). Sensorisen integraa-
tion subjektisidonnaisuus ja lajityypillinen universaalisuus sisältävät lapsen 
maailmaan kotiutumisen ja kehityksen prosesseja, jotka eivät merkkiydy 
pelkästään pragmaattisina tekoina tai kielen sanoina. Niihin sisältyy koke-
muksellista sisäisyyttä ja kommunikointia, joka ei koskaan kokonaisuudes-
saan manifestoidu kielelliseen ilmaisuun saakka. 

Autististen lasten lahjakkuusprofiili on epätasainen ja heidän kielel-
linen kykynsä on tutkimusten mukaan heikompi kuin muodon ja tilan 
hahmottamista edellyttävät osat (Gillberg 2000). Gillbergin tutkimus 
tukee käsitystä musiikin terapeuttisesta käytöstä lasten neurologisen – ja 
toiminnallisen kommunikaatioperustan, vuorovaikutustaitojen sekä oppi-
misvalmiuksien kehityksessä. Lahjakkuusprofiilista löytyvät kehitysherkät 
hahmottamisen osa-alueet ovat lapsen omia vahvuuksia. Niitä voidaan 
hyödyntää musiikin avoimiin (sanattomiin) skeemoihin perustuvan koke-
muksellisen työskentelyn sisältöinä. Musiikillisen herkkyyden ilmene-
minen ja kiinnostuksen vakiintuminen, sekä musiikillisen ilmaisukyvyn 
kehittyminen viittaavat terapiaprosesseissa havaintojen perusteella myös 
ohessa kehittyneen kielellisen kompetenssin olemassaoloon ja lisäänty-
vään käyttöön tutuiksi koetuissa vuorovaikutustilanteissa. 

Oleminen-itsessään ilmenee autismissa bioenergisenä negaationa, sisäi-
sen ei-tahtomisen merkkinä. Ei-tahtomisen modaliteetti on psykologista 
kielen ja tietoisuuden kehitystä syvemmän, kaukaisemman biologisen 
eksistenssin signifikaatio. Se viittaa autistisen minuuden merkkiin, mutta 
sen oleminen ei oletettavasti ole yhteydessä autismin haastavaan käyt-
täytymiseen, aggressioihin, kielenkehityksen ongelmiin, vetäytymiseen, 
puhumattomuuteen, tai toiminnan siirtymien ja aloittamisen vaikeuk-
siin. Monet autistiset lapset ovat tietoisia tästä ei-merkistään ja saavat sen 
vähitellen hallintaan löytäessään esimerkiksi taiteesta vapaan sanattomasti 
kommunikoivan tilan ajattelun ja tunne-elämän kehittymiselle. 
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Tarastin (2004, 2006) eksistentiaalisemiotiikassa Hegelin itsessään – 
oleminen kääntyy minussa olemiseksi (2004, 94–101). Oleminen – minussa 
vastaa välitöntä kehollista minäämme, kineettistä energiaa, kristevalaista 
“khoraa“, halua, eleitä, intonaatiota, Peircen “firstiä“. Ei-vielä-itsestään-
tietoinen-minä ilmenee tällöin endotaktisen eli organismin sisäisen tahto-
misen modaliteettina. Peirceläisittäin Ei-tietoinen-minä on vielä sisäisen 
tahtomisen vaiheessa olemisensa naiivissa ensiydessä (Tarasti 2004). Endo-
merkki viittaa subjektinsa varhaisen aistikehityksen kauteen, jolloin Dasei-
nin ei-tietoinen sopeutuminen on itsessään biologista eikä psykologista, ei 
siis ole vielä käyttäytymiseen ja elämyksiin eli kokemuksellisuuteen perus-
tuvaa vaan esiluokittelevaa tiedostamatonta mukautumista. (Stefani & 
Guerra Lisi 2004, 261.) 

12.2 Puhuva subjekti musiikissa

Ääni on merkitsevä jo elämän ensihetkestä ja ennen sitä. Auditiiviset musii-
killiset muodot luovat tiloja, jotka ympäröivät meitä ja tulevat samanaikai-
sesti sisäisyyden tiloiksi meihin. Musiikillinen itse on kokemuksellisesti 
yhtä aikaa sekä äänen sisä- että ulkopuolella. Kielen sanat eivät koskaan 
muovaudu ruumiin liikkeisiin, rytmeihin ja aistituntoihin, kuten musii-
killinen ja muu taiteellinen ilmaisu. Puhutun kielesi rajat eivät voi olla 
koko maailmasi rajat, sillä tietääksesi mitä kielesi on, sinun on myös jollain 
tapaa tiedettävä, mitä se ei ole. Mikä on kielen ja musiikin funktio sinussa 
ja sinulle mahdollisuuden ja mahdottomuuden vaihtuvina muotoina? 

Sinä hetkenä kun Sinun katseesi muuttui eleeksi, niinä hetkinä kun ”aloit 
ajatella soittamalla” (kuten Merleau-Ponty kertoi Cézannen sanoneen 
maalaamisesta), tiesin että olit löytänyt musiikillisen ajattelun ja sisäisen 
kuulokuvan. Sinulla oli sen muoto (lause), esittävän eleen intentio mie-
lessäsi. Musiikki ajatteli Sinussa, tiesit sen myös itse. 

Ihmisen aistit valaisevat tietoisuudeksi tulevan ruumiillisuuden näky-
mättömiä teitä. Ihminen piirtyy olemassaolevan merkiksi toisen ihmisen 
katseen ja eleiden jäljissä. Toisen katseellaan läpäisemä tila alkaa havain-
nosta hahmottuessaan elää minussa. Se synnyttää mielentilan, jäsentää 
kontekstin, ottaa minut haltuun ja liittää minut jäljissään vahvaan elämän-
tuntuun. (Merleau-Ponty 1993,7; ks. myös Guerra Lisi & Stefani, 2010). 
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Sen, mitä näemme, täytyy tavoittaa mieli. Mielen olemassaoleminen 
maisemassa syntyy sisäisen tuttuuden tai maisemassa tapahtuvan näky-
vän liikkeen kautta. Mieli on aisteissa. Aistit kuljettavat mieltä. Jos 
Sinun autismisi primitiivihavainnoi moniaistisesti, Sinullahan on mieli 
mukana kaikessa mitä havaitset. Kuulit ja näit minun laulavan, minä 
annoin laululle mielen sinun silmissäsi. Myöhemmin kuullessasi saman 
laulun, sillä on jo sinulle elävä mieli Toisessa. ”Voitko lainata minulle 
laulujasi, sinä sanoit, sinun laulusi soivat minun päässäni.” Sinä valitsit 
laulut, otit ne vastaan ja annoit niille mielen itsessäsi itseäsi varten. Ne 
tulivat sinulle näkyviksi kuulemisen, katsomisen ja tuntemisen kautta. 
Oppimalla kuuntelemaan itse valitsemiasi lauluja ja minun ääntäni 
niissä aloit kuulla myös itseäsi.

Jos maalaaminen näyttäytyy ja on kokemuksena näön ja liikkeen toi-
siinsa kietoutuvia punoksia (Merleau-Ponty 1993, 17), onko musiikki 
sisäistä auditiivista näkemistä, synnyttäessään kuulon ja ajallisen toisiinsa 
solmivia kuulokuvia? Sisäinen kuuleminen on mielessä representoituvan 
aineksen tiedonkäsittelyä. Ihmisen muistiin tallentuva informaatio on 
osittain verbaalisessa muodossa, tiivistyneenä kohteen käsitteellisen ydin-
sisällön propositioon. Visuaalisella alueella on kaksi tallennuksen tapaa, 
nähdyn kielellinen propositionaalinen kuvaus ja mielikuva, kuvan kaltai-
nen muistiesitys, josta voidaan tarvittaessa poimia yksityiskohtia. Havain-
topohjaiseen tietoon perustuvat representaatiot varastoivat kohteen 
yksityiskohtaisen rakenteen ja ovat analogisempia kuin verbaaliset kuva-
ukset. (Ahonen 2004,136). 

Voiko musiikin mieltämisyksiköiden perusta olla ruumiillinen psyko-
fysiologia? Ensin opitaan (tuntoisuus) musiikin emotiiviset sisällöt, joissa 
kokonaisuus ja konteksti hahmottuvat moniaistisesti ja myöhemmin jäsen-
tyvät informatiiviset merkit, musiikin ryhmittely, rakenteet, yksityiskohdat 
ja vivahteet. Visuaaliset mielikuvat säilövät non-verbaalista informaatiota 
ja luovat odotuksia. (Kosslyn 1980.) Opimme esimerkiksi sen, kuinka 
musiikki tulee jatkumaan tai mikä on melodian seuraava kulkusuunta. 
Emile Jaques-Dalcroze, Zoltán Kodály ja Carl Orff ovat 1900-luvulla 
korostaneet sisäisen kuulemiskyvyn merkitystä musiikin oppimisessa. ja 
luoneet harjoituksia sen kehittämiseksi. Ei-kielellistä musiikin represen-
taatiokykyä nimitetään “sisäisen kuulemisen kyvyksi” (auditory imagery). 
Seashore (1938/1967,6) puhuu musiikillisten mielikuvien merkityksestä:
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“Musiikilliset mielikuvat ovat edellytys (musiikin) oppimiselle, muistissa 
säilymiselle, mieleen palauttamiselle, tunnistamiselle ja musiikillisille odo-
tuksille. Jos mielikuvat poistettaisiin musiikillisesta mielestä, poistettaisiin 
samalla musiikin syvin luonne.”

Sisäinen kuuleminen on lähellä säveltämisprosessia (esim. Beethoven, 
Gluck). Säveltäjä voi työstää teosta hyvin pitkälle mielensisäisesti ennen 
kuin kirjoittaa nuottiakaan paperille. Sisäisen kuulemisen erityistä, visuaa-
lisesta mielikuvasta eroavaa luonnetta (Gordon 1984) kutsutaan audiaati-
oksi (audiation). Mielikuvan käsite yhdistyy visuaalisen alueen edustuksiin 
eikä se sen vuoksi sovi musiikin yhteyteen. Gordon määrittelee audiaatiota 
tapahtuvan silloin kun kuuntelemme musiikkia mielessämme vaikka soiva 
ääni ei ole fysikaalisesti läsnä. Kun tuttu sävellys palautetaan mieleen tai 
se esitetään ulkomuistista, samoin jos improvisoidaan, sävelletään tai lue-
taan nuottikirjoitusta, käsillä oleva musiikki kuullaan soivana. Audiaatio 
ei ole Ahosen mukaan sama ilmiö kuin parhaillaan soivan musiikin senso-
rinen havaitseminen. Se on kognitiivinen prosessi jota voidaan pitää kie-
lellisen ajattelun musiikillisena vastineena. Siinä musiikin rakenteet on jo 
varustettu merkityksillä (Ahonen 137–138). Maurice Merleau-Ponty (1993, 
23) kysyy: ”Onko olemassa jokin sisäinen katse, jokin kolmas silmä, joka 
näkee sekä taulut että mentaaliset kuvat?” Oliver Sacks vastaa: ”Silmässä, 
joka näkee mentaaliset kuvat, on myös muiden aistien koti, musiikillinen 
ajattelu, auditiivinen herkkyys ja mentaalisten kuvien hahmoontuminen” 
(Sacks 2010). 

Mitä merkitsee olla minä, subjekti? Merleau-Pontyn mielen filosofi-
assa on tärkeintä ihmisen moniaistinen, ei-käsitteellinen ja vastavuoroinen 
yhteys maailmaan, aikaan ja paikkaan. Tietoisuuden ja maailman välillä 
on perustavanlaatuinen eroavuus. Myös eri yksilöiden tietoisuuksien väli-
nen eroavuus on ratkaiseva, kun halutaan ymmärtää mitä merkitsee olla 
minä, subjekti. Objektiivisuuden perusta ei löydy fyysisestä maailmasta, 
ainoastaan subjektista ja hänen tietoisuudestaan (Merleau-Ponty 1993, 
71, 79). Merleau-Pontyn ajattelu lähestyy Husserlin kokemuksen feno-
menologiaa, jossa ihminen ja maailma ovat ymmärrettävissä vain niiden 
todellisen olemassaolon perustalta (Emt. 80). Käsitteellisen ajattelun ja 
maailman välinen yhteys syntyy ennen kaikkea havainnon kautta. Tämä 
havaintoon perustuva yhteys maailmaan on myös luonnontieteen teoreet-
tisten rakenteiden perustana, mutta sitä ei voi luonnontieteen kategorioi-
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den avulla selittää eikä edes kuvata. Merleau-Pontyn teoriassa uusi cogito 
on ihmisruumis. ”Nimenomaan minun ruumiini, perusta ja usein unoh-
dettu tosiseikka on nimittäin se, että minä olen ruumiini. Sen kautta minä 
olen olemassa, ja sen kautta minä koen maailman, siinä ja sen kautta minä 
elän” (Emt. 83).

Ihmisruumis on maailman kanssa jatkuvassa dialogissa. Tämän dialo-
gin kautta maailmasta tulee merkityksellinen useilla eri tavoilla. Dialogi 
on aktiivista molemmin puolin ja merkitykset syntyvät kun ruumis omak-
suu tietyn asenteen maailmaa kohtaan ja sijoittaa siinä itsensä (positiot). 
Ruumiillisesta dialogista maailman kanssa syntyy suuntautumisemme ja 
sijoittumisemme tilassa, seksuaaliset merkitykset sekä aistikokemuksiin ja 
niiden välisiin yhteyksiin liittyvät merkitykset. Tähän ruumiilliseen sijoit-
tautumiseemme maailmassa ei liity tietoisuutta eikä vapautta, sillä emme 
voi tietää mitä ruumiissamme ja sen kautta tapahtuu, sen ollessa dialogi-
sessa yhteydessä maailmaan. Tämän sijoittautumisen voidaan näin ollen 
sanoa olevan intentionaalista, esitietoista� Esitietoiset intentiot kuuluvat 
osana subjektiin, mutta subjektiivisuus on tällä tasolla vielä persoonatonta, 
nimetöntä olemassaoloa. Se on ”luonnollista” ja ”villiä” noudattaessaan 
”maailman logiikkaa” dialogisessa yhteydessään maailmaan. Olemassa-
olomme luo merkityksiä jo tasolla, jolla me emme vielä ole tietoisia itses-
tämme ja jolla me emme myöskään vielä ole vapaita kausaalisuhteiden 
determinaatiosta. Merleau-Pontyn esimerkki kausaalisuhteiden determi-
naatiosta liittyy biologiaan: yksilön kehityksessä kudokset ovat määräyty-
neet kehittymään tietyksi kudokseksi tai elimeksi. (Emt.)

Biologisesti dialogi tapahtuu niin syvällä tasolla, ettei sitä voi tavoit-
taa tietoisen ajattelun keinoin (vrt. tässä tutkimuksessa dialogi sikiön ja 
lapsiveden resonanssin ja muuttuvien painotusten kanssa, kehittyvän 
kohtuvauvan tuntoisuuksin). Dialogiin ei voi vaikuttaa myöskään kult-
tuurisesti tietoisten päätöstemme kautta. ”Näin tietoisen minäni alla on 
”esitietoinen” ja ”esipersoonallinen” minä. Tämä minä, subjekti, on ruumis 
itsessään, ja kaikki tällä tasolla syntyvät merkitykset liittyvät ruumiillisiin 
toimintoihimme ja fyysiseen rakenteeseemme.” Tietoisuus on Merleau-
Pontylle vain yksi subjektin ominaisuus. Todellinen cogito on tietoisuutta 
olemassaolevasta maailmasta. 

Subjekti on merkityksiä luovaa olemassaoloa (tapahtumien ajallista 
liikettä) ja merkitysten keskus, sillä kaikki on sen kautta merkityksel-
listä. Tässä tapauksessa myös autismi olisi ihmisyyteen kuuluvana elämän 
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ilmiönä määriteltävissä, ei subjektikehityksen ”esteeksi” vaan erääksi mer-
kityksiä luovan olemassaolemisen muuttuvaksi muodoksi. Autismi on osa 
autistisen ihmisen ruumiillisuutta ja kehittymisessä jatkuvaa toisenlaista 
subjektiutta. Myös autismin kautta asiat ovat ja kaikki on omalla erityi-
sellä tavallaan autismista käsin merkityksellistä. Subjekti nousee ympäris-
tönsä yläpuolelle, muttei koskaan siirry täysin sen ulkopuolelle. Subjekti 
on aina osa maailmaa, jonka se järjestää ympärilleen. Subjekti tekee itse 
ympäristöstään ympäristön muuttamalla sen itselleen merkitykselliseksi. 
(Emt. 84).



13 

Esi-merkki-aineisto

Narratiivien tehtävänä on ilmaista kohteestaan jotakin olennaista, kielen 
sanoiksi pukematonta jo aikaisemmin kerrotuksi tulleesta. Nämä tutki-
muksen semioottiset metatekstit ovat esi-merkitsevinä aineistoina musiik-
kiterapiaprosessien tulkinnoista nousevia. Niitä on tarkasteltu symbolisina 
mielen musiikkeina, etenevinä ja toisiaan kuuntelevina konteksteina, jotka 
punoutuvat erillisiksi tai yhteneviksi musiikin sitomiksi kehitystarinoiksi. 
Mielen musiikkeina representoituva kehitystarina voidaan tulkinnallisesti 
rajata musiikilliseen kommunikaatioprosessiin osallistuvan subjektin yksi-
lölliseksi kehityskertomukseksi. Toisaalta terapiatilanne ja -prosessi toteu-
tuu syvätasolla aina yksilön ja useampien taustavaikuttajien musiikillisista 
edustuksista käsin. Tämä tuo tulkintamahdollisuuksien valoon myös laa-
jemman (pre-sign) osallistuvien subjektien yksilöllisistä musiikeista keh-
keytyvän ja keskinäisinä musiikkeina kommunikoivan sisäisen prosessin. 
Käsite yksilölliset musiikit viittaa subjektin musiikilliseen elämismaailmaan. 
Siinä eri konteksteihin liittyvät ja niiden vihjeistä aktivoituvat musiikilliset 
tekijät ovat juurtuneet olemisena-minussa esiluokittelevan mukautumisen 
sekä elämys- ja kokemusmaailman eri kerroksiin eri aikoina ja vaikutuksil-
taan eri vahvuisina. Yksilölliset musiikit ovat se transsendenttinen joukko 
ja tila (Dasein) jonka subjekti tavoittaa musiikilliseen dialogiin osallistu-
essaan. Musiikillinen dialogi ei tarkoita vain terapeuttista musiikilliseen 
ilmaisuun ja vuorovaikutukseen viittaavaa musiikkikäyttäytymistä vaan 
myös subjektin kehomielen tasolla avautuvaa kahdensuuntaista prosessia. 
Toinen aktiviteetti suuntautuu kommunikoivaa ääntä kohti ilmaisuun ja 
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kulttuuriseen toiseen, toinen taas varhain reagoivaan tuntoisuuteen ja sub-
jektin sisäisen transsendenttisen vaihtelun liikkeelliseen läsnäoloon. 

Musiikki määritellään narratiivisten terapiadokumenttien toimin-
nallisessa kehyksessä uudelleen. Kadottamatta ajallista, taiteellista ja tul-
kinnallista itsearvoaan, musiikki tai musiikillinen merkitään viestinnän 
tilaksi muodostuvana entiteettinä tarkoittamaan kaikkea subjektien tera-
peuttisessa kontekstissa ”organisoimaa ääntä”. Tutkimuksessa eri konteks-
teja tarkastellaan tila-käsitteen kautta, mikä mahdollistaa samanaikaisten 
tapahtumisten toteutumismahdollisuuden kuvaamisen. Yksilön musiik-
kiterapeuttista prosessia ja sen rinnalla tapahtuvaa muuta edistymistä ei 
luokitella erillisinä toiminnantasoina vaan toisiaan sivuavina ja toisiinsa 
lomittuvina kehitysulottuvuuksina. Äänen tulkitaan tutkimuksen lähtö-
kohdista organisoituvan aina silloin kun ääni representoi ilmaisun tuot-
tavaa subjektia, olipa äänentuoton funktio mikä tahansa. Musiikillisessa 
dialogissa musiikki voidaan semioottisesti määritellä aina uusille artikulaa-
tiotasoille yhteisen kommunikoivan kielen löytämiseksi. 

Motivaatiota luova aktiviteetti syntyy musiikillisen kommunikoin-
nin tuloksena. Toiminnan suuntautuminen ja toiminta alkaa toistuessaan 
muodostaa siirtymää kokemuksellisesta kommunikoinnista ennakoivaan 
ja käsittävään ajattelurakenteiden muodostumiseen. Musiikille ominai-
nen kyky ilmaista koskettavuuden tuntoina ja musiikkiin sijoittuvina 
tunteina – sekä siihen rinnastuva kielellisen puhunnan prosodiikka (koh-
taamisen tuntuma, dynaaminen tavoittavuus, kielen ilmaisuun sitoutuneet 
tunteet) sitovat yksilökehityksen kulkua ruumiillisen havainto- ja tunne-
muistia (aistimuisti) kartoittavan tietoisuuden osa-alueille. Prosodisina 
vastavuoroisina piirteinä ruumiillisen ja kielellisen ilmaisuun taltioituva 
protokommunikaatio ilmenee aluksi kulttuurille ominaisissa subjektiutta 
ilmaisevissa vaistomaisissa merkeissä, ilmeissä, eleissä, liikkeissä ja vuoro-
vaikutteisiksi pyrkivissä äänissä. Tämä kommunikoiva inhimillinen syvä-
rakenne, ihmisen kehitystä määrittelevä systeemi jää varhaiskehityksen 
merkitsijänä luonnollisuutensa vuoksi vaille laajempaa huomiota. Sen 
merkitys on aistittavissa jaettuna ilonaiheena vammattoman lapsen ongel-
matonta kehitystä seuraavien ihmisten hymyyn puhkeavassa olemuksessa. 
Martin Buberin mukaan ihmisestä sinänsä ei kuitenkaan voi olla koke-
musta, koska ihminen on sekä yksilöksi tai yleiskäsitteeksi (tai lajiksi) 
ymmärrettynä transsendentaalia eli olento, josta ei voi olla kokemusta 
sinänsä (an sich). Buberin eettisen ajattelun ytimenä on ajatus, että ihmi-
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nen jää aina tietokykymme tavoittamattomiin. Havainnoimme ja muo-
dostamme käsityksen, mutta otaksumat sekä yksilöstä että lajista ovat vain 
arvauksia (Hankamäki 2008, 72). Myös käsitys ihmisen vammaisuudesta 
sinänsä perustuu tieteellisen tiedon lisäksi havainnointiin ja otaksumiin. 
Kokemus ihmisestä kertyy subjektiivisesti itse itselleen eletyn kokemuk-
sen tuloksena. Käsityksemme vammaisuudesta ja erityisesti vammaisista 
ihmisistä yksilöinä ovat sen vuoksi yleisesti ottaen ”vain arvauksia” sii-
hen saakka kun vammaiset ihmiset alkavat itse kertoa itsestään ja eletyistä 
kokemuksistaan. 

Lapsen voidaan yleisesti todeta olevan luonteeltaan rauhallinen ja help-
pohoitoinen. Kehitystä kannatteleva viestivä jatkumo rakentuu nor-
maalisti jo varhaisessa vuorovaikutuksessa voimakkaammin positiivisen 
luomille merkityksille kuin vanhemmuutta haastaville negatiivisen säröä 
synnyttäville tulkinnoille. 

Autismin luonteeseen liittyy vauvaiän kehityksen pysäyttävä piirre, kehi-
tyksen takauma, joka ilmaantuu yleensä vasta ilmaisevan puheenkehi-
tyksen aktivoitumisen vaiheessa ja ikään kuin syö jo lapsella käytössä 
olevat sanat ja kommunikoinnin orastavat aiheet. Monet vanhemmat 
raportoivat lapsen kehityksen olleen ennen ’käänteentekevää pysähdystä’ 
varsin normaalia. (vrt. Gillberg 1999, 36–40.) 

Kommunikoinnin syvyys porrastuu ihmisen olemassaolemisen liikku-
ville merkeille, ruumiillisen sisäisiin sanoihin. Olemassaolemista toiselle 
viestivät signaalit ovat ääntelyn alkumerkkejä, neurobiologisen kehityksen 
nimeämää manifestia. Toinen löytää ne kokemuksellisesti itsestään ja antaa 
niille merkityksen. Samanaikaisesti kun nämä ”itsestä itselleen löytyneet” 
sisäiset kuvat merkitsevät toisen näkyväksi, ääntelyn alkumerkit muuttu-
vat signaaleista merkeiksi ja asettuvat kommunikoinniksi kahden olevan 
subjektin välille. Sanotaan, että ihminen syntyy sinä hetkenä, kun äidin 
kehon uumenissa vain virtuaalisesti näkyvä hahmo tulee sekä itselleen että 
meille todella näkyväksi. Merleau-Pontyn mielestä maalarin näkemisessä 
tapahtuu jatkuvaa syntymistä. Hän puhuu kuvataiteesta, mutta muusi-
kon, tanssijan, kuvanveistäjän, kirjailijan, jokaisen taiteilijan luova työ on 
samanlaista näkemistä, jatkuvaa uuden näkemisessä syntymistä. (Merleau-
Ponty 1993, 28.)
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”Kaikki, mikä on ruumiillista, jopa maailman ruumiillisuus, säteilee 
itsensä ulkopuolelle. Nyt on ehkä helpompi ymmärtää, mitä kaikkea 
sisältyy tuohon pieneen sanaan: nähdä. Näkeminen ei ole jokin ajattelun 
muoto tai läsnäoloa itselleen: se on minulle annettu keino olla poissa itses-
täni, olla sisältäpäin mukana Olevan avautumisessa, jonka päätteeksi vasta 
sulkeudun itseeni (Rodin.)” ( Emt. 64).

13.1 Havainnot ja kokemukset

Kommunikoinnin omatahtinen hidas muotoutuminen autistisen lapsen 
ja nuoren toisin toteutuvassa elämismaailmassa tarjoaa tutkijalle musiikki-
terapiatyön prosesseissa mahdollisuuden erilaisen inhimillisen kehityksen 
seuraamiseen. Tutkimuksen taustalla kulkevat fenomenologiset otannat 
musiikkiterapian intersubjektiivisista osallistumisista, heittäytymisistä 
osaksi autismin ja musiikin välistä kommunikointia terapeuttisessa konteks-
tissa. Välittömät havainnot ja kokemuksellinen terapiatyöskentely ohjaa-
vat tutkijaa pohtimaan primaarihavaintojen tahdissa kommunikoivan, 
autismin merkeistä rakentavan toisen poikkeavaa merkitystodellisuutta. 
Autismin puhumattomuutta pohdiskeleva tiedonhankinta ja ammatilli-
nen reflektointi ovat löytäneet musiikillisen avulla rakentuvan toiminnan 
mielen autismin peittämissä prosodisissa kommunikointialoitteissa. Autis-
miin liittyvien toistumien merkitysketjuista muodostuu tutkimuskohteen 
teoreettiseen tarkasteluun autismi- ja musiikkikulttuurinen Sinä-kuva ei-
kommunikoivasta Minua peilaamattomasta toisesta. 

Tutkijan eläytyvä osallistuminen ja kokemuksellisen musiikkisuhteen 
tarkastelu on osana tekeillä olevaa tutkimusta edellyttänyt tutkimuskoh-
teen teoreettista etäännyttämistä. Tutkimuskohteen esi-merkki-aineistoa 
lähestytään teoreettisen tutkimustavoitteen avulla toistamiseen uudelleen 
reflektoinnin näkökulmasta. Havaintojen tuottamaa merkityksenmuo-
dostusta ja koettua vuorovaikutustodellisuutta kuvaavat poeettiset tulkin-
nat reflektoidaan itsenäiseksi prosodiseksi ilmiöksi, minkä jälkeen ne ovat 
puhtaammin todennettavissa tutkimuksen eksistentiaalista merkkiteoriaa 
soveltavaksi aineistoksi. Asioiden kokemisen tapa, kohteen havaitsemi-
sen mieli, kokemuksen prosessointi ja kokemuksellisten mielteiden liike 
on subjektiivista. Merkitysten syntyminen on lisäksi alisteista subjektien 
sisäiselle luonteelle ja omaksutusta kulttuurista versoville yhteisöllisille 
käsityksille.
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13.2 Narratiivisuus 

Narratiivisen kuvan (image) käsite on musiikissa mielikuva. Kaikki ker-
ronta on ”narratiivista”, vaikka se täyttää esimerkiksi eri taiteen alueilla 
tietyt narratiivisuuden ehdot eri tavoin. Narratiivissa ei ole niinkään ”visu-
aalisia” ominaisuuksia kuin ”näkymättömiä” kerronnan intersubjektii-
visiin ehtoihin perustuvia representatiivisia ratkaisuja (Kuusamo 2009b, 
66–67). Narratiivi voidaan määritellä tapahtuman tai tapahtumasarjan 
esitykseksi (Abbott 2002,12). Se on maailman jäsentämistä, jonka väli-
neenä käytetään kerrontaa. Narratiivissa kertomus ja kertominen, narra-
tiivinen diskurssi erottuvat toisistaan. Kertomus vastaa kysymykseen mitä 
esittämällä aineiston, narratiivinen diskurssi taas jäsentävällä aineiston 
tulkinnallaan kysymykseen miten. Semioottisen reflektoinnin kohteena 
ovat poeettiset dokumentaatiot ja niiden sisältönä proto-musiikilliset 
kertomukset, joiden avulla prosodisen merkin liikkeitä voidaan seurata 
musiikillisen ja kielelliseksi merkkiytyvän ilmaisun merkityksenmuo-
dostuksissa. Kommunikoinnin muotoa luovan musiikillisen vuoropuhe-
lun semioottinen tulkinta avaa tutkimuskohteen teoreettisen analyysin. 
Empiirinen aineisto saa uuden tulkinnan metatekstien tasolla kun musii-
kin prosodisia elementtejä tarkastellaan varhaisiin ”muistikuviin” kiin-
nittyvinä tuntoisuuden mielikuvina.. Eksistentiaalisemioottista Z-mallia 
sovelletaan subjektien dialogisessa jäsentymisessä sosiokulttuuriseen kon-
tekstiin. Metatekstit manifestoivat kahden musiikillisessa dialogissa tois-
tensa kanssa kommunikoivan kulttuuri-ilmiön uudelleen määrittelyä sekä 
subjektien välillä oletettua toisin ymmärtämistä. 

Tutkimuksen narratiivit ovat empiiristä aineistoa kuvittavia metateks-
tejä, jotka syntyvät analysoitujen alkutekstien aihioille. Niihin sisältyvät 
kokemukseen perustuvat havainnot, dialogisten prosessien muistiinpanot 
ja palautteet, ammatillinen raportointi, sekä musiikillisen dialogin aloitta-
vat prosodiset proto-musiikit aineiston esimerkkitapauksiin kiteytettyinä 
tulkintoina. Mikäli autenttinen teksti on tapahtuma, manifesti, niin myös 
palaute, musiikki, tutkimuskirjallisuus ja tutkimus itse ovat omalla taval-
laan alkutekstinä olevan kohteensa metatekstejä. Ne lähestyvät tekstiä 
omista eriävistä lähtökohdistaan ja luovat uutta tekstien välistä tulkintaa 
kohteensa tai primus motorina toimivan kohdetta sitovan lähteensä ole-
massaolosta. Tämä metafora viittaa metodologisesti tutkimuksen her-
meneuttisen kehän muodostumiseen, joka näyttäytyy tutkimusprosessin 
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edetessä toistuvina palaamisina prosodisen merkin ja tutkimusta kuljetta-
van autismiteeman alkuasetelmaan. 

Narratiivit siis kertovat kohteestaan jotakin ennen sanomatonta. ”Ker-
rotuksi tuleminen” tapahtuu musiikillisen dialogin kuvauksessa, jonka 
etenemisen ja havaintojen muistiin merkitseminen tuottaa narratiiville 
kielellisen ja musiikillisen kerronnan materiaalin. Musiikillinen kommu-
nikointi representoi mielen sisältöinä eteneviä metakielellisiä konteksteja, 
jotka merkkiytyvät subjektien yksilöllisinä kehityskertomuksina. Terapia-
prosessi voidaan määritellä prosessoivien mielten välisinä sisäisinä musiik-
keina ilmeneväksi jatkumoksi, jossa musiikille itselleen ei enää merkitä 
perinteistä välineellistä funktiota vaan musiikki tulkitaan eksistoivana 
kulttuurisena välittäjänä ja yhtenä dialogisen tapahtuman kommunikoi-
vana merkitsijänä. Näin musiikki merkkiytyy kulttuurisesti (kommuni-
koiva äänellinen tila) terapiatilanteen kolmanneksi soivaksi subjektiksi. 
(Helkala-Koivisto 2011/2007; Lehtonen 2007, 125–134.) 

Tutkimuksen ongelmanasetteluun sisältyy oletus siitä, että musiikil-
listen dialogien prosodiset merkit paljastavat uusia ulottuvuuksia musii-
kin kulttuurisen mielen ja ilmaisevan semioottisen kielen sisäisyydestä. 
Musiikkiterapiaprosessi on kuntouttava kehityskertomus, jossa prosessin 
ajallisuus ja tavoitteellisuus muotoutuvat käsillä olevan tutkimuksen esi-
merkeissä terapiaa ohjaavista ja sen kulkuun vaikuttavista musiikillisista 
merkityksistä. Musiikillisen dialogin käsitettä käytetään tutkimuksessa 
musiikillisen vuorovaikutustapahtuman diskursiivisena yläkäsitteenä sekä 
dialogin sisältöön vaikuttavien musiikkisuhteiden selittävänä lausumana. 
Edetessään musiikin teoskohtaisiin narratiiveihin tutkimuksella on mah-
dollisuus fokusoida musiikillisen dialogin liikkeisiin sävellyksen sisäisissä 
subjektisuhteissa (Tarasti 2012, 38). Tässä tutkimuksessa musiikillista dia-
logia tutkitaan prosodisten merkkien toiminnallisessa ”keskustelevassa” 
merkityksessä sekä teoreettisesti että konkreettisten subjektien välillä. Tut-
kimus ei etene abstraktiin musiikkianalyysiin muuta kuin siltä osin, mikä 
on eksistentiaali- ja musiikkisemioottisesti prosodisen merkin kohdalla 
tarkoituksellista. Eksistentiaalisemioottinen analyysi johtaa prosodisten 
merkkien tunnistamiseen. Merkkien tulkinnassa vahvistuvat musiikin 
kulttuurinen subjektius (Soi), sekä prosodisen merkin (Moi + Soi) merki-
tys sen kommunikoivissa liikkeissä ruumiillisen, musiikillisen ja kielellisen 
ymmärtämisen keskinäisen merkkien jakautumisen välillä. 
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Musiikki merkkiytyy kulttuurisen subjektiutensa kautta. Sen musii-
killista subjektiviteettia vahvistaa musiikin sisäisten merkkien välinen 
prosessi, musiikkikokemuksessa yhdistyvä sisäisen puheen (kreik. logos) 
muodostuminen. Sisäinen puhe on symbolista tunnemerkityksien sisäl-
töinä muodostuvaa mielen energiaa, jolla on vaikutuksia ajattelevaan 
mieleen myös kielellisen alueella. Musiikillinen ohittaa ajattomuudellaan 
kielellisen toteutuessaan taiteen ja kokemuksellisen mielen kautta puhu-
van subjektin dialogisessa merkitysten vaihdossa. Tiedämme, että lapsen 
on kehityksessään tultava kieleen tai kielen on sosialisaation toteutuessa 
tultava lapseen. Musiikki ilmenee ihmisen sisäisenä ja kehollisena poten-
tiaalina prosodisin piirtein jo ennen puhekielellisen tulemaa. Dialoginen 
kommunikoinnin kieli on subjektin kahdensuuntainen ”sisäinen sana” 
(Bahtin). Bahtinin ”sisäisen sanan” käsitteellä on rinnastuva yhteys Julia 
Kristevan käsitteeseen ”puhuva subjekti”. 
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Merkitsevä todellisuus

Tutkimuksen empiirinen esi-merkki-aineisto kuvaa prosodisen piirteen 
kommunikoivaa ilmenemistä ja merkin muodostumista musiikillisessa 
dialogissa. Kysymys on kuuntelemisesta, heräävästä havainnosta, huomion 
suuntaamisesta, valinnasta, kiinnostuksen kohdentamisesta, erottelusta, 
toiminnan säännönmukaistumisesta, mallin seuraamisesta, vuorotte-
lusta, toistosta, muuntelusta, muutoksen sietämisestä, ymmärtämisestä, 
odottamisesta ja arvuuttelusta; ennakoinnista, rytmin vaihtelusta, soit-
tamisesta, innostumisesta, uskaltamisesta, laulamisesta, sensomotorisesta 
ohjelmoitumisesta, uuden oppimisesta, ajattelusta, sisäisen puheen löytä-
misestä ja minän rajojen musiikillisesta piirtymisestä. Prosodinen piirre 
on tullut tunnistumisensa kautta mukaan autististen lasten musiikkitera-
piaprosesseihin lapsen ja nuoren oma-aloitteisia kehitysaskelia merkitse-
vinä kommunikoivina löytöinä. Se on osoittautunut toistuvaksi havaintoa 
ohjaavaksi ja kommunikointia vahvistavaksi tekijäksi musiikillisten vuoro-
vaikutustilanteiden käytännöissä. 

Käytännössä todellisuutta määrittelevät autismikielen tyypilliset piir-
teet. Autismikieli tarkoittaa dialogissa autistisen lapsen kaikkea kommu-
nikoinniksi tulkkiutuvaa tilanteessa olemista ja ilmaisevaa vaikuttamista: 
ääntelyä, eleitä, liikkeitä, käyttäytymistä myös kieltäytymistä, vetäyty-
mistä, hiljaisuutta ja pysähtymistä. Löytämisen tavoitteena ovat yhtei-
set semanttiset eleet, synkronoiva musiikilliseen aikaan sitoutuminen, 
stereotypioiden ilmeneminen autismissa, muuttumattomuuden suhde 
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musiikkiin ja päinvastoin musiikin säännönmukaisuuksien soveltaminen 
inhimillisen joustavuuden lisääntymiseen.

Teoriassa terapeutti reflektoi dialogisen tekstin (toiminnan) etenemistä, 
havainnoi kommunikoinnin autismikielisiä viestejä ja dialogissa liikkuvia 
merkityksiä, lapsen ilmaisevaa olemassaoloa ”soivana objektina” sekä dia-
login toisena musiikkisubjektina. ”Soivan objektin” subjektius merkitsee 
molemminpuolista toisen ajattelemisen ja kuuntelemisen kohteena ole-
mista ja sen käynnistämää käsittämistä musiikillisen kommunikoinnin eri 
muodoissa. Musiikillisen vuorovaikutuksen taustalla on pitkän ja lyhyen 
aikavälin kehystavoitteita, jotka avautuvat lapselle toteutuessaan musiikil-
lisen vuorottelun merkkiprosesseissa. Dialogi on onnistuessaan ulkoista 
sekä sisäistä tapahtumista. Musiikki voi tartuttaa lapsen ympäröivään maa-
ilmaan toiminnallisen merkkisuhteen kautta ja synnyttää onnistuessaan 
taustalle asetettuihin tavoitteisiin päätyvän vuoropuhelun. 

Musiikillinen dialogi ylittää kokemuksen ei-kommunikatiivisuuden kie-
lellistä diskurssia väljemmässä rakenteessa. Musiikki on kulttuuriin kuuluva 
ei-kielellinen tosiasia huolimatta siitä, että se kietoutuu yhteen kielellisten 
piirteiden kanssa. Musiikin välitön suhde kielen ei-kielellisiin piirteisiin 
toteutuu kielen sisäisissä virtuaalisen koodin (järjestelmän) varjoon peit-
tyvissä ilmiöissä. Kielellisessä ilmaisussa olevat ei-kielellisen merkit, ilmeet, 
eleet ja prosodiset äänenpainot ovat aikaan ja paikkaan mutta eivät suora-
naisesti itse kielijärjestelmään sitoutuneita. Ilmaisua aksentoivat ei-kielel-
lisen merkit varmistavat ihmisen tunnekäyttäytymistä intention vaatiessa 
toisen tunnistamaksi tulemista. Musiikillinen dialogi on kahden erillisen ja 
yhden jaetun merkitystodellisuuden samanaikaista merkkivälitteistä muo-
dostumista. Keskenään kommunikoivat merkkiprosessit liikkuvat ajassa 
subjektien elämismaailmaa muovailevina semanttisina eleinä. Musiikillisten 
merkitysten muodostuminen (Dasein) on päättymätöntä liikettä (semiosis) 
merkin ja hetken jatkuvasti ylittävässä ja uudistavassa kehitysprosessissa. 

Prosodisten piirteiden merkkiluonne on noussut esiin autismin jar-
ruttaman hitaan kehityksen peittyvänä representaationa. Normaalitem-
poisessa kielenkehityksessä prosodiikka ei luonnollisena kielen piirteenä 
korostu samalla tavalla kuin autismiin liittyvässä kielenkehityksessä. 
Autismin yhteydessä prosodinen piirre tulee aluksi havaituksi eksistenti-
aalisen ei-ilmenemisensä kautta. Kysymys on kokemuksen ja ”maailmas-
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saolemisen” semiotiikasta (Tarasti 2009, 62; Landowski 1997) ja tässä 
tutkimuksessa nimenomaan autismin maailmassaolemisen semiotiikasta ja 
autistisen lapsen oivaltavasta liittymisen kokemuksesta. Prosodisen merkin 
havaitsemisesta alkava maailman jäsentyminen viittaa siihen, että sosiaali-
sen liittymisen merkitsevä oivallus tapahtuu jo elämys- ja kokemuskielen 
perustalla eikä vasta kielellisen (äänteellisen) vuorovaikutuksen alkaessa. 
Eksistenssin olemukseen kuuluu ennustamattomuus ja epäsäännöllisyys. 
Vammaisuus on autismi-ilmiöön sisältyvä piirre, kulttuurinen poikkeama, 
joka tuottaa näyttäytymisellään ympäröivään vammattomuuden kulttuu-
riin ennustamattoman eksistentiaalisen särön. Piiloon luokiteltu semi-
oottisen merkin aiheuttaja on vasta todellisuuden ”tosi airut”. Todellisuus 
vailla tietoa merkitysten piilevistä rakenteista ja mekanismeista on näen-
näistä (Scheinia) tai ”lumetta” (Tarasti 2009, 61–62). 

Prosodisten piirteiden merkityksenmuodostuminen esitellään seuraa-
vissa viideksi alaluvuksi numeroiduissa kokemuksellisissa kertomuksissa. 
Kielellisen merkki on aineistossa tutkijan tulkintaa. Ilmenevä toinen, non-
verbaalin kommunikointiin suuntautumisen ja aloittamisen merkki – on 
puhumattoman lapsen käyttäytymisen, kehittymisen ja mukanaolevan 
osallistumisen kuvaa. Lapsen tai nuoren ilmaisu on eri tasoillaan primaari-
elävyyden vaiheessa. Hän ei ole vielä edennyt (tai ei ehkä etene) kielellisissä 
kommunikointitaidoissaan sujuvan puheentuoton alueelle. Esi-merkki-
aineisto kuvaa prosodisen merkin kommunikoivaa kontekstia. Prosodisia 
merkkejä ei analysoida näissä kuvatuissa merkityksenmuodostuksen kon-
teksteissa, koska merkkien ilmeneminen on tässä eksistentiaalisemioot-
tiseen teoriaan liittyvää merkkimateriaalia. Merkkien yhteiseksi laaduksi 
tulkkiutuva kommunikoinnin merkki sijoitetaan eksistentiaalisemiootti-
sen Z-mallin subjektiviteetin muutosta kuvaaviin liikkeisiin, josta merkki-
analyysi siirtyy Kristevan semioottisessa khorassa toteutuvaan prosodisten 
merkkien subjektiteoreettiseen paikantamiseen ja tulkintaan.

14.1  Omarytmisyys – pysähtyminen: tauko

Tauko on temporaalinen, aikaa hahmottava prosodinen piirre. Tauotta 
tapahtuvassa ei ole merkittäviä muutoksia. Jatkuvuuden täyttämä autis-
tinen aika ei ilmaise tai havaitse eroja. Tauko alkaa erotella. Se pysäyttää 
loputtomalta tuntuvan toistumisen ja avaa semioottisesti kahdenvälisen 
merkin. Merkki esittää ensimmäisen ja toisen syntymän ja aloittaa ihmis-
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mielelle ominaisen määrittelykyvyn muotoutumisen. Ensimmäisen ja 
toisen havaitseminen ja toisistaan erottaminen käynnistää vertailemisen 
diskurssin. Erottelu ja vertailu ovat normaalisti primaarihavainnon tasolla 
kehittyvää automaatiota, synnynnäistä valmiutta oppia tekemään valin-
toja. Ilman erottelukykyä ei ole kykyä tehdä valintoja. Tauko merkitsee 
tässä yhden kahdeksi. Se jakaa ajan itselleen ja toiselle tapahtumiselle. 
Tämä avaa dialogin mahdollisuuden. Toistuva tapahtuminen saa uuden 
muodon. Aika ottaa sen valtaansa valitsemisen seurauksena. Jatkuva ja ei-
jatkuva ovat toistensa vastakohtia. Tauko luo uuden tilan, aikaan, musiik-
kiin ja mieleen. 

1) Tulet ovesta sisään keinuen ja leveästi hymyillen. Keinut ympäri huo-
netta, näetkö tämän huoneen? Et taida huomata minua, käännyt ja 
katsot minua kohti, hymyillen minun ohitseni. Sinä huojut edestakai-
sin omassa rytmissäsi, ohitse vaappuvassa katkeamattomassa liikkeessä. 
Menet ikkunan luokse, katsot ja naurat. Ikkunalle? Mittaatko tätä tilaa 
itsellesi askelten keinunnalla? Aika juurtuu sinun huojuntaasi. Minä 
odotan. Etkö näe silmilläsi? Sinun silmäsi eivät liiku. Mutta jalkasi, ne 
liikkuvat koko ajan. Sinähän menet ajassa eteenpäin! Katsotko tätä huo-
netta jalkojesi liikkeiden läpi! Hahmotatko aikaa ja tätä tilaa? Ontuuko 
tulkintani? Se lähtee sinusta, huojuntaan paenneesta keinumisen ryt-
mistä. Tiedätkö sinä, aika ja liike ovat sisällä musiikissa! Minä alan 
hyräillä. Olen ajassa ja tilassa itselleni soiva instrumentti. Sinä keinut 
vaappuen ympäri huonetta omaan tahtiisi. Kuuletko sinä? Minä hyräi-
len. Et kuule. Tai ehkä kuulet. Olet minulle kaukana hymyilysi takana, 
siellä ja täällä, kaikkialla missä sinun silmäsi eivät yhtään liiku.

2) Tulet ovesta sisään huojuen ja hymyillen. Ympäri huonetta, käännyt 
ja katsot. Sinä keinut jatkuvassa liikkeessä. Aika etenee liikkeissäsi. Me 
olemme fyysisesti samassa tilassa ja kellonajassa. Minä soitan sinun kei-
nuntaasi yhteistä tilaa täyttäväksi rytmiksi. Sinä olet rytmiä, minä olen 
seurailevaa kaikua. Siitä sinä et pidä, minun soitostani et pidä. Olen uusi 
ääni, ylimääräinen elementti sinun omatahtisessa liikkumisessasi. Huo-
juva liikkeesi hidastuu. En soita nyt enempää. Hyräilen hitaita, pitkiä 
vokaaleja. Kuljetat ääntäni huomaamatta liikkuessasi ajassa ympäri 
huonetta. En puutu liikkumisesi pakkotahtiseen keinuntaan. Siinä het-
kessä olen huojuntaasi myötäilevä hidas melodia.
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3) Sinä tulet taas ovesta sisään, tapasi mukaan vaappuen ja hymyillen. 
Pysähdyt ja katsot. Minä hyräilen. Kuuntelemme hidasta musiikkia. 
Olemme samassa tilassa ja musiikin ajassa. Nyt sinä kuulet. Käännyt 
pois ja palaat takaisin. Käännyt pois ja palaat takaisin. Tulet lähem-
mäksi, pysähdyt. Sinun silmäsi eivät liiku. Äkkiä painat käden minun 
kasvoilleni. Yhtä nopeasti juokset pois. Katsoitko sinä minun kasvojani 
käsilläsi? Näetkö tätä maailmaa käsilläsi? Sinun silmäsi eivät liiku. 

4) Tulet ovesta, hymyilet. Pysähdyt eteeni ja työnnät kasvosi hyvin lähelle 
minun kasvojani. Seisomme kasvotusten, otsamme koskettavat toisiaan. 
Äkkiä työnnät minut kauemmas, painat käden poskelleni ja minä teen 
samoin. Peilaan sinua, asetan käteni samalla tavoin sinun poskellesi. 
Pysähdymme siihen. Huojuva heilumisesi taukoaa. Juokset pois. Yritän 
laulaa sinut takaisin, mutta ääneni työntää sinua kauemmas. Katsot 
minua hymyilemättä.

5) Tulet ovesta ja katsot minua, vaikka silmäsi eivät liiku. Keinahtelet 
eteeni ja ojennat kätesi. Pysähdyt. Ojennan sinulle molemmat käteni. 
Seisomme kädet toisiamme kohti ojennettuina. Välissä on tyhjä tila. 
Tapahtumaton tauko. Emme hymyile. Sinä et ääntele, puuskuta ja 
puhalla, et niiskuta tai maiskuta. Minä en hyräile. Tauko on vanginnut 
meidät molemmat, tai vapauttanut.

6) Sinun silmäsi eivät liiku, mutta tulet ja katsot minua kasvoillasi. Et 
ole enää ilmeettömän hymyilemisen takana. Ojennan käteni, sinä tartut 
niihin. Täytämme tyhjän tilan välissämme käsien kosketukseen viritty-
vällä tapahtumisen aikeella. Vangitsemme tahoillamme, tauon. Välissä 
oleva tila on jaetun hetken merkki. 

7) Seisomme jälleen välissämme olevan nimettömän tilan rajalla. Tar-
tumme toisiamme käsistä. Minä hyräilen, pitkiä hitaita vokaaleja. 
Liikutan käsiäsi. Pudotan hyräilyn hitaan sykkeen tauon täyttämään 
tilaan. Kätesi seuraavat kun hyräily kuljettaa niitä kehon keskiviivan yli 
vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle. Huomaan silmissäsi pienen 
liikahduksen. Silmäsi käväisevät keskeltä oikealla ja liikkuvat nopeasti 
kuin omia teitään takaisin. Jotakin tapahtui. Äkkiä sinä irrotit kätesi ja 
juoksit pois. Minä juoksen perässä musiikin siivittämin askelin.
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Soitan asteikon mittaisen matkan, kahdeksan säveltä. Kun vaihdat 
suuntaa, kyselevä asteikkoni pianonkoskettimilla tekee samoin. 

8) Tulet takaisin ja juokset pois, uudestaan ja uudestaan. Keinutan 
käsiäsi, hitaat lauletut vokaalit keinuttavat. Peilaamme toisiamme. 
Huojumme äänen kannattelemina samaan tahtiin musiikissa, samassa 
psykologisessa ajassa. Ääni ja liike ovat kokemuksellista aikaa mei-
dän välillämme. Yllätän sinut, keinutan käsiäsi nopeammin, etkä sinä 
pelästy. Et vetäise käsiäsi irti, olet leikissä mukana. Katsomme toisiamme 
ja annamme laululle sanat. Sinä katsot. Silmäsi liikkuvat, hymyilet, 
minulle. Naurat silmilläsi ja pian nauru säteilee kaikkialla kasvoillasi. 
Naurun äänet valahtavat varpaisiisi. Olet yhtä naurua koko pieni hyri-
sevä ihminen. Me löydyimme viimein musiikista. Mistä tiedän, ehkä sinä 
löysit itsellesi vain musiikin. Mutta minä olin mukana, näin sen tapah-
tuvan.

14.2 Kosketus – havainto: paino

Paino tai korko on aksentoiva, äänenlaajuutta hahmottava prosodinen 
piirre. Se ottaa tilaa kasvattamalla hetkellisesti äänen voimakkuutta. Kie-
len alueella painotus ilmenee sekä sanojen että lauseiden sisällön merkityk-
siä erottelevana tekijänä. Samalla tavoin se aksentoi sanojen leksikaalista 
merkitystä. Musiikissa metriikka jäsentää lausuman/fraasin kesto- ja kor-
kosuhteita (kreik. metrike = runomittaoppi). Metriikka solmii yhteen 
musiikillisen ja sen etenevinä sisältöinä hengittävän poeettisen ilmaisun.

1) Toisinaan käännät päätäsi ja kohdistat katseesi minuun. Ilmeet eivät 
paljasta katseen tarkoitusta, koska kasvoillasi ei ole vaihtuvia ilmeitä. 
Olet hyvin vakava, ääntelet harvoin. Silmäsi katsovat tai eivät katso, 
näkevät tai eivät näe, toinen ei voi sitä varmasti tietää. Silmäsi ohittavat 
tai lävistävät minut vastaanottamatta kysyvää katsettani. Nopeat aske-
leesi ohjautuvat sinne, missä silmäsi jo oletettavasti ovat. Mutta paikassa, 
jota oletan sinun katsovan, johon pysähdyt, ei näyttäisi olevan ketään tai 
mitään ennen sinua.

2) Vetäydyt mielelläsi nurkkaan tyynykasan päälle. Istut siinä. Se on 
sinun paikkasi. Kukaan ei saa häiritä. Jos joku lähestyy, koet sen uhkaa-
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vana. Sinä huidot ja potkit, syljet ja puret, puolustaudut tuntematonta 
vastaan. Olet itsellesi sekä toisille sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuoli-
nen, ennakoimaton herkästi reagoiva vieras. 

3) Sinulla on oma tila täynnä isoja turvallisia tyynyjä. Minä täytän vai-
vihkaa ympäröivän tilan musiikilla. Mozart ei kunnioita kuuntelemi-
seni fyysisiä rajoja. Hänen musiikkinsa polveilee ilmassa, täyttää yhteisen 
tilan ja altistaa sinut kuuntelemiselle. Mozartia vastaan et puolustaudu. 
Kuuntelemme yhdessä. Tai mielemme liikkuvat musiikin sisällä yhdessä 
ja erikseen, tai päinvastoin musiikki liikkuu mielemme sisällä molempien 
yhteisen sekä henkilökohtaisen subjektiivisen tajunnan virrassa. Merki-
tystodellisuutemme viihtyvät yhdessä. 

4) Sinä yrität potkaista kättäni leikisti. Minä tartun sinua varpaasta 
ja laulan varpaalle iloisen tervehdyksen. Rytmitän sinulle tutuksi tul-
lutta Mozartia jalkapohjiin. Sinä seuraat toistuvaa perussykettä, melo-
diassa vaihtuvaa rytmiä, teoksen soitinsooloja, aksentteja, muuntelevaa 
voimakkuutta, sävelten kestoja sekä musiikillisia interventioita, tarkoi-
tuksella sinut yllättäviä taukoja. Kuvitan sävellystä ihollesi liikkuvaksi 
havainnoksi ja tuntokokemukseksi. Sinä näet ja kuulet. Tunnistat jalka-
pohjien iholla musiikin olemassaolon ja sen etenevään liikkeeseen sitoutu-
misen. Vähitellen huomaan sinun katsovan ja kuuntelevan. Myöhemmin 
kuvitat musiikkia itse psykomotorisesti aksentoimalla sitä askelissasi. 
Niin tapahtuu, kun alat synkronoida tilassa liikkumistasi terapeutin 
sinua kuuntelevaan soittoon.

Autistisessa havaitsemisessa toisen tuottama sanapaino on aluksi ”liian 
kevyt”. Se ei mielly merkitsevää puheketjua jäsentäväksi signaaliksi. Koska 
autistisen lapsen kehityksestä puuttuu sosiaalisen suuntautumisen neuro-
biologinen perusta, lapsen biologia ei käynnisty prosessoimaan toimin-
noissaan toisen tavanomaista arkipuheen lausumaa. Sanapainona toistuva 
kielellinen piirre ohittaa autistisen lapsen hauraan tai synesteettisesti yli-
kuormittuvan huomiokyvyn. Vahvempi liikkuvaa prosodiaa edustava 
elementti voi nousta ensimmäiseksi havaintokyvyn tai mielenkiinnon 
herättäjäksi. Se on usein musiikissa ilmenevä tauko, joka äänen vastakoh-
tana katkaisee soimisen keston ja alkaa luoda tilalle äänettömän hetken 
kestoa. Tauko täyttää tilan sykkivällä hiljaisuudella. Muutos voimakkaasta 
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äänestä hiljaisuuteen tai hiljaisuudesta ääneen on korostuva merkki. Sen 
muodostama auditiivis-kinesteettinen viilto, hellivän tuttuuden äkillinen 
katkeama pysäyttää kuulijan. 

14.3 Liike – rytmi: kesto 

Tempo on prosodinen piirre, joka ilmaisee eron esimerkiksi musiikilli-
sen malttamattomuuden ja eleettömyyden välillä. Tempo säätelee sykettä, 
musiikillisen liikkeen nopeutta, rytmistä jaottelua, kestojen vaihtelua. 
Tempo on musiikin jäsentyvää aikaa, ihmisen liikkeisiin sitoutuvaa koke-
muksellista suhdetta musiikkiin. Tempo säilyttää sekä pirstoo merkin 
muodostuksen ja jatkuvuuden välistä musiikillista suhdetta. Esittävässä 
musiikissa ja ilmeikkäässä puheessa tempo sitoo ilmaisun vastaanottajaa 
moniaistisesti. Myös muissa taidemuodoissa elämyksen syvyys tai kesto 
kiinnittää tavallisesti kokemuksen kohteen ilmaisuun. Autismissa tie-
dostamaton reaktio syö toiminnan rytmin syöksyessään kielellisen ulko-
puolelle. Havaitsemisen kesto on lyhyttä, samoin päättelyn tempo on 
kommunikoivaa kielen ymmärtämistä nopeampaa. Ymmärtämisen käyt-
töön jäsentyessään havaitseminen ja päättely jäävät autistisessa hitaudes-
saan vuorovaikutuskielen ulkopuolelle. 

1) Sinä jokellat ja rallatat omiasi. Ryöpytät pieniä laulunpätkiä toistu-
vien hokemien höysteeksi. Et näe minua, vaikka istumme kasvot vastak-
kain. Olet oman äänesi sisällä, kaukana oman riemukkaan kujertelusi 
keskellä. Touhuilusi tempo heittelehtii, vilkas liikkuvuutesi ei löydä ryt-
miä. Laulan sinulle pieniä laulunpätkiä malliksi, toistellen. Sinulla on 
omat laulusi, ja minulla myös. Rinnakkaiset laulamiset täysin omaan eri 
tahtiin, iloiset.

2) Soitan meille rummuttamalla uuden alun. Lyhytkestoinen rum-
purytmi – ja sitten hetki hiljaisuutta. Uudelleen. Toistuva rumpurytmi, 
ja sitä seuraava tauko. Rytmikäs ääni, ja rytmikäs hiljaisuus. Se viehättää 
sinua. Lopetat hetkeksi loruilevan laulelusi, alat kuunnella. Havaitsetko? 
Katsot, kuulet ja hymyilet, oletettavasti asia on juuri noin. 

3) Äänen ja hiljaisuuden taitteessa muodostuva merkki vaikuttaa välil-
lämme. Rytmisen äänen katkeaminen tauon äänettömyyteen luo sisäisen 
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jännitteen, joka tarttuu musiikillisessa etenemisessä jaettavaksi. Sinä opit 
vähitellen ennakoimaan. Tullessani, juokset minua vastaan. Kun otan 
rummun käteeni, sinä suuntaat mielenkiinnon tekemisiini. Innostut 
tutuista äänistä, rytmistä ja sen vuorottelusta sykkivän tauon kanssa.

4) Äänen rytmiikka, auditiivinen matka ajassa. Se mieltyy yleensä äänet-
tömän hetken vastakohdaksi. Kuin kaksi kehittyvää kohtaa vastakkain, 
sinun autismisi ja minun ei-autismini. Semioottinen merkki, rytmisen 
äänen ja tauon tarjoama musiikkitila ei välillämme muodostu vastakoh-
dista. Sen ydin on äänen ja äänettömyyden yhteinen musiikin liikkeeseen 
synkronoitunut syke. Äänettömyys on äänellisen poikkeama. Vain proso-
dinen transpositio, joka pyrkii toteutuessaan jo seuraavaa ääntä kohti. 

5) Tuttuus merkitsee jatkuvuutta. Toisto tuo tapahtumiseen rytmin, 
johon kiinnittyä. Sitoudut musiikista sinulle muodostuvaan leikkipaik-
kaan, minulle vuorovaikutusta tavoittelevaan kommunikoinnin tilaan. 
Tunnistat alkulaulun, ja loppulorun. Olet omaksunut myös ensimmäi-
sen rumpurytmin ja sen seurana sykkivän tauon. Rytmi, kesto ja tempo 
ovat leikissä varioivia terapiavälineitä, jotka sitovat tavoitteen ja meidät 
musiikkiin sekä sosiaalisesti toisiimme.

6) Innostut, olet oppinut pysähtymään ja odottamaan. Suuntaudut 
yhteiseksi tarkoitettuun tekemiseen, vaikka osallistumisesi katkeilee ja 
putoat hetkittäin omaan jokeltelevaan rallatteluusi. Yritän saada sinut 
jäljittelemään sinua varten tavuttelemiani melodiakulkuja. Kuunte-
let, otat viestin vastaan, mutta et lähde leikkiin mukaan. Puoli tuntia 
myöhemmin, kuunnellessamme musiikkia ja tutkiessamme kuvia, sinä 
laulat aiemmin kuulemasi pienen melodian minulle alkuperäisessä muo-
dossaan takaisin. Jos välittömän viestinnän reaalinen aikaero on välil-
lämme puolen tunnin mittainen, meillä on vielä pitkä matka dialogiin, 
jossa tavoitamme ymmärtämisen saumattoman synkronian. 

Vaikean autismin neurobiologiseen perustaan liittyy ajastamisen häiriö. 
Se ilmenee laaja-alaisesti kehitystä katkovana rytmittömyytenä, psyko- ja 
sensomotoriikan epäsynkroniassa, kielellisissä vaikeuksissa, omantoimin-
nan ohjauksessa sekä kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen kehityk-
sessä. Autistinen lapsi ei osaa odottaa, ei pysähtyä, eikä siirtyä tilanteesta 
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toiseen. Muutoksiin suhtautuminen ylireagoituu. Ilmaisutempo on sosi-
aalisessa irrallisuudessaan liian nopea tai toisaalta toimintoja ja toimintaa 
vaivaa alkuun pääsemisen vaikeus ja laaja-alainen prosessoinnin hitaus. 

14.4 Ääni – tila: volyymi

Volyymi on äänen laajuutta ilmaiseva prosodinen piirre. Se merkitsee käy-
tännössä äänen kokemuksellista, ilmaisutapaa vallata tilaa, kasvattaa äänen 
tehoa lisääntyvillä taajuuksilla. Volyymi ilmaisee tunteiden (emotions) 
intensiteettiä ja heijastaa voimakkuudessaan aistihavaintojen reaktioherk-
kyyden ja kokemisen syvyyttä. 

1) Sinä et puhu. Pienten tavoin et koskaan itke. Hymyilet hyvin harvoin, 
itseksesi. Olet eri ajassa, muualla oleva. Olen sinulle ei – sinä. Buberilai-
sen dialogin minä – se. Kaksi planeettaa kiertämässä radallaan? Oma 
rata, oma suunta ja oma vauhti. Toisistaan samana säilyvä etäisyys? 
Äänettömyydestä täyttyvä epätahtinen tila.

2) Sinä ääntelet, juokset ympäriinsä, ja kesken kaiken – alat yhtäkkiä 
huutaa. Olemisemme epätahtisuus murtuu, repäiset sen äänelläsi viu-
huvaan liikkeeseen ja tyhjennät hetkessä äänettömyyden painon ilmeet-
tömiltä hiljaisen harmailta seiniltä. Seinät nojautuvat toisiinsa, meteli 
silpoo sekunnin sadasosiksi hämmentyneet havaintomme. Sinulla on 
hätä! Pyrit vaistomaisesti suojautumaan kääriytymällä äänesi nouseviin 
taajuuksiin.” Autistinen impulssi, pelkkää reagointia”, joku sanoi. Oliko 
se ennakoimaton ikkunalasiin leikkautuva auringonsäde? Minulle se on 
lempeää valoa, sinulle sietämätön uhka, äkillinen paniikin ja pakenemi-
sen signaali.

3) Musiikki liikkuu luoksesi, soittamiseni tulee sinua vastaan. Äänesi sin-
gahtelee meluamalla, tahtomattaan. Se ryöppyää, halkoo ilmaa terävin 
rytmittömin riimein. Rytmin rikkinäisyys, autismin maalaamaa maise-
maa. Uppoat sen laveerattuun pintaan, peityt ohuesti kuin sävytettynä 
siihen. Kaikki värien toisiinsa sulavat varjostukset. Ei selkeää viivaa, ei 
ilmaisuksi hahmottuvaa pääväriä. Paitsi on, volyymin veistämä jälki. 
Aikaan ja tilaan resonoitunut vaistomaisen reagointisi kuva. 
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4) Katsot terapeutin soittamista, vaihtuvia soittimia. Katsot muuttu-
vien äänten syntyä mallittavissa soittoliikkeissäni. Huomaan, alat ken-
ties kuulla silmilläsi. Korvasi piirtävät uusia auditiivisia kuvia. Valloitat 
havainnoillasi tarjolla olevaa hetkeä. Tartut aisteillasi ajalliseen ja fyy-
siseen tilaan. Ajalliselle rakentuvat rajat muodostuvat sinun omasta 
olemassa olemisestasi. Näen, että tulet tänne mielelläsi. Musiikillisella 
tilalla on sinulle merkitys. 
Se ei ole yleisluontoista, vaan sinulle hyvin henkilökohtaista. Löytää 
esteettisen tilan merkki omaan mieleensä oman mielensä kanssa. 

5) Kehittyvä mieli alkaa pyrkiä mukaan, siihen mitä teet. Singahteleva 
huutosi leikkaa ilmaa vielä toisinaan. Sen vaihtelevaan volyymiin liit-
tyvä psykomotorinen levottomuus näyttäytyy yhä katkeilevissa liikera-
doissa, tempon vaihteluissa ja toimintojen suuntautumisissa. Menet 
istumaan rumpujen ääreen. Äänen volyymi siirtyy soittimeen. Sinun 
manifestisi sytyttää soittimen. Äänestä tulee volyymiltaan toisessa soiva 
(oleva), ulkopuolinen – ja silti edelleen sisäpuolinen, sinun oma äänesi. 
Äänentuottoon on tullut toiminnan intentio, sinun tarkoituksesi tuottaa 
ääntä. Ääni on muuttuva merkki. Se kysyy tulkintaa sekä toisilta että 
kehittyvältä itseltäsi.

14.5  Melodia – aika: intonaatio 

Intonaatio on äänen tai äänteen tuottamisessa esiintyvä prosodinen piirre. 
Se vaikuttaa ilmaisun merkitykseen. Fonetiikan terminä intonaatio tar-
koittaa puhemelodiaa, musiikissa se viittaa säveltasojen valintaan ja vaihte-
luun. Intonaation merkitystä tuottava funktio voidaan puheessa sitouttaa 
kielen syntaksiin, semantiikkaan tai semiotiikkaan. Samalla tavoin se voi 
musiikissa noudattaa yhteisöllistä säveltämisen kielioppia tai toisaalta löy-
tää uusia tulkintoja vakiintumatta kulttuurin, ajanjakson tai vallitsevan 
tyylin vaatimuksiin. Intonaatio voi olla affektiivista tai teennäistä (affek-
toitua). Toonikielissä se viimeistelee sanan merkityksen ja on sen vuoksi 
merkityksiä erotteleva. Autismissa intonaatio voi puuttua, jolloin puheen-
tuotto on monotonista, tai sijoittuu poikkeavasti suhteessa kielen kulttuu-
riseen painotukseen, rytmiin ja intonaatioon. 

Puhe kuulostaa toisista oudolta. Autismissa intonaatio puuttuu usein 
samalla tavoin musiikki-ilmaisusta. Hauras soittoyritys on aluksi vailla 
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sävyjä ja niiden vaihtelusta rakentuvaa ilmaisua. Soitto tukeutuu raskaa-
seen toistuvaan, tai säännöttömästi pyrähtelevään rytmiin, josta puuttu-
vat painotus ja intonaatio. Soittoliike voi olla vailla merkitsevää sisältöä, 
se on vain mekaaninen ele, joka ei yllä merkityksenmuodostamiseen 
saakka. 

Intonaatio on alun perin viitannut musiikkiin (kirkkolaulu; oikea 
äänenkorkeus). ”Ilmauksen tai lausuman’ sävelkuluksi sitä on alettu 
kuvata vasta 1900-luvulla. Sävelkorkeuden vaihtelu ilmentää lausetasolla 
syntaktisia ja semanttisia puhefunktioita, esimerkiksi sitä, tulkkiutuuko 
kuultu lausuma väitteeksi vai kysymykseksi. Intonaatio paljastaa myös 
lausuman pragmaattista ja asenteellista funktiota, sitä kuulostaako lau-
suma moitteelta vai kehotukselta. Intonaatiolla on tässä yhteydessä selvä 
yhteys Greimasin modaliteetteihin, siihen psyykkiseen toimintaan, joka 
ohjaa lausuman prosodista ja musiikillista liikettä. Intonaatio ilmenee 
erityisesti sävelkorkeuden vaihteluna, mutta on syytä muistaa intonaa-
tion sisältävän oikeastaan kaikki prosodiset ilmiöt. Intonaatio kuvas-
taa merkityksiä puheenvuoroissa, jotka yleensä liittyvät edellä olevaan 
ja seuraavaan diskurssiin (Suomi et al. 2006, 137). Sävelkorkeus, sävel-
kulku, sävelpaikka (pitch, intonation) merkitsevät ulottuvuutta, liikettä 
ja tilaa. Sävelkorkeudet alkavat paikantua jo varhain. Prosodiset sävel-
kulut ”henkilöityvät”, ympäröivien lähi-ihmisten sävelasteikko alkaa 
paikantua. Se merkitsee paitsi vaihtelun ja muutoksen aistimista, myös 
tilan hahmottumista. Tila ja paikka piirtyvät ensin synesteettiseen ais-
timiseen ja kehomielen sisäisinä ja ulkoisina liikkuviin sensomotorisiin 
elämyksiin. Liikkeessä oleva sisäisyys luo pienin varpain ja tarttuvin sor-
min merkityssuhdetta äitiin ja ääniin, ja vasta myöhemmin muihin fyy-
sisiin tiloihin, kuten visuaalisen havainnon tavoittamiin avaruudellisiin 
muotoihin.

Ensin sinä laulat ja naurat itseksesi. 
Minä liikun huoneessa ja hyräilen askelilleni.
Sinun laulullasi ei ole vielä sanoja. 
Minä hyräilen sinun nauruasi, se tarttuu.
Sinä heliset naurussasi, minä säestän sinua ilmaisuasi myötäillen.
Olet helmeilevää hymyä,
vaihtelevaa ja päättymätöntä maailmaa syleilevää ääntä.
Sinun äänteisiin säveltyvä laulusi ei ole kaukana tavoittamattomissa.
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Sinä et ole tavoittamattomissa. 
Laulat minulle, sinun äänesi soi välillämme. 
Minä hymyilen, laulan sinulle. 
Sinä säestät äänteilläsi. Sinua naurattaa
ja minua, naurumme kerääntyy tutuksi lauluksi välillemme.
Me laulamme samoja säveliä ja kuitenkin kumpikin omiamme.
Sinä et tallenna minun ääntäni sinun lauluusi. 
Sinulla on oma ääni ja minulla oma. 
Olemme musiikissa lähellä toisiamme. 
Meitä on kaksi ja musiikki on se kolmas.

Musiikin odotuksia herättävä luonne vähenee kuulijan tietoisuudessa 
säännönmukaisuuden ja ennustettavuuden lisääntyessä, esimerkiksi musii-
kin tutuksi tulemisen ja ilmaisutaitojen edetessä. Tiedostettuja odotuksia 
pitää yllä musiikin hahmojen suhteellinen epätäydellisyys tai epävakaus. 
Epätäydellisyyden tai epävakauden tunteen aiheuttavia rakennetyyppejä 
ovat esimerkiksi rakenteellisten säröjen luominen ja odotetun tapahtuman 
viivästyminen (Meyer 1956, 130). Autistisen lapsen kielellisessä kehityk-
sessä on viivästymiä ja rakenteellisia säröjä. Musiikillisessa dialogissa kielen 
säröt voidaan ottaa tavoitteelliseen keksivään käyttöön, äänten muovai-
lemaan improvisoivaan leikkiin. Ne on mahdollista alistaa ihmettelyn 
muuttuviksi intonaatioiksi ilman kielellisen ilmaisun ajallisessa kysyviä 
suoritteita.
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Prosodiset merkit ja Z-malli 

Prosodisen merkin ilmenemistä tarkastellaan käsitteellisenä subjektina 
sekä inhimillisen subjektin elämismaailmassa (kulttuurissa) sijoittamalla 
merkin etenevä liike ja näyttäytyminen Tarastin (2010, 2–26) eksistenti-
aalisemioottisen subjektiteorian Z-mallista kehittämääni Ƨ-malliin. Kään-
netty Ƨ-malli kuvaa prosodisten merkkien varhaista Kristevan khoraan 
sijoittuvaa merkkielämää. Ƨ-malli keskittää merkkien analyysin Z-mallin 
teoriassa primaarikehon ja Peircen (Firstness) määrittelemän kaoottisen 
vaiheen attraktiopisteeseen, joka koostuu kuvion teoreettisesta lähtökoh-
dasta M1 ja (S4). Kysymyksessä on Z-mallin Moi-lähtöiseen (M1) kult-
tuuriseen alkupaikkaan fokusoiminen, jossa subjekti, tässä prosodinen 
merkki – tai merkitystä luova ilmaiseva subjekti, on alkavan kehityksensä 
”ensiyden” tilassa. Tarastin eksistentiaalisemioottisen Z-mallin perusta 
löytyy eksistentiaalifilosofiasta ja musiikkisemiotiikasta. Z-mallin taus-
talla vaikuttavat Algirdas Julien Greimasin semioottinen nelikenttä-malli 
sekä kielifilosofiset ideat olemassaolemisen relaatioista ja mielensisäisistä 
modaliteeteista. Modaliteetit ovat sisäisyyttä prosessoivia perustavanlaa-
tuisia maailmassaolemisen tapoja, joiden ilmenemisissä eksistentiaalisemi-
oottisten Moin (minä) ja Soin (sinä/toinen/yhteiskunta) sisäinen dialogi 
luo subjektin kehityksellisiin muutoksiin perustuvaa olemassaolemista. 
Ajallisessa eläminen ja eteneminen on luonteeltaan aina eksistentiaalisessa 
liikkeessä ja joksikin tulemisen tilassa olemista, mikä tarkoittaa kehitys-
vyöhykkeellä vastaan tuleviin muutoksiin vastaamista. 
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Tarastin Z-mallissa subjektien olemassaolemisen modukset muuttuvat 
merkityksenmuodostamisen musiikillisissa tai sosiosemioottisissa posi-
tioissa. Merkit liikkuvat toisiaan kohti ja sysäävät toisensa näissä kohtaa-
misissa uusiin eteneviin merkityksenmuodostuksen liikkeisiin. Toisaalta 
muutos voidaan hahmottaa yksinomaan Moin liikkeeksi, pyrkimykseksi 
”puhtaasta kehollisuuden ja aistimellisuuden tilasta pysyvään kehoon eli 
persoonallisuuteen.” (Tarasti 2007, 16.) Vaikka Soin liikkeellisyys olisi pai-
koillaan pysyvää, aika vie Moin kehitystä liikkeessä ja muutoksessa kohti 
Soin merkkiä, kohtaamista ja kohti (joksikin) tulemista. Tarastin teoria on 
subjektin ja yhteiskunnan (toisen) sisäisiä suhteita, sekä myös vastaavasti 
esittävien taiteiden sisäisyyttä merkitsevä mahdollinen malli (Tarasti 2011, 
12). Sen eksistentiaalinen subjektien (Moi) ja (Soi) vastakkaisia liikkeitä ja 
kohtaamisia esittävä prototyyppi ja idea soveltuvat tutkimuskohteeni vuo-
rovaikutteisten liikkeiden erittelyyn ja esittämisen analyysiin. Prosodisen 
merkin ilmeneminen edellyttää liikkuvaa subjektia, jota tässä edustavat 
temporaalisina subjekteina ihminen, musiikki ja puhuttu kieli. Merkit ja 
merkityksen muodostaminen liikkuvat ihmisen sisäisyyteen nivoutu-
neena tiedostamattoman osana jatkuvassa merkityksenmuodostamisen 
prosessissa. Sen ajatellaan tapahtuvan samoin kuin musiikillinen merkki, 
ele tai subjektius etenevät muutoksessa sävellyksen sisäisinä entiteetteinä. 
Merkityksen muodostumisen hetki manifestoi prosodisen merkin sekä 
musiikillisessa ilmaisussa että puheena toteutuvassa kielessä. Ihminen on 
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prosodisen merkin tila ja paikka jo ennen merkin ilmenemistä ja myös sen 
jälkeen ollessaan subjektina merkitystä muodostava, säilyttävä ja muut-
tava merkitsijä. Psyykkisen toiminnan sisäisenä elementtinä prosodinen 
merkki peittyy luonnollisuuteensa puheessa toistuvien modaliteettien 
vaihtelevissa positioissa. Sen mahdollinen olemassaoleminen on mielen 
tasolla jatkuvaa osallistumista välittyviin prosesseihin myös silloin, kun se 
peittyy hiljaisuuteen oletetun ei-merkkiytymisensä tilassa. 

Kahden subjektin olemisen välinen musiikillinen dialogi syntyy toi-
siaan vastaan tulevien ajallisten positioiden merkkiytymisissä. Tarastin 
Z-malli kuvaa subjektin mielen sisäisiä liikkeitä, maailmassa tai musiikissa 
sisäistyvää subjektoitumisen prosessia Moin (Dasein) ja Soi-subjektin (Das-
ein) välillä. Mielen sisäisyyden tarkastelu liikkuu tutkimuksessa kokemuk-
sellisista elementeistä johtuen myös käyttäytymisen ja arjen semiotiikassa. 
Se aiheuttaa tutkimuksen abstraktiotason koherenssiin tarkoituksellista 
vaihtelevuutta. Sillä, mikä tapahtuu ymmärtävässä mielessä, on jollakin 
tavalla merkkiytyvä vastine myös ajattelevien ja toimivien subjektien koke-
muksellisessa arkitodellisuudessa. Vammattomuuden kohdalla mielen ja 
arjen, aivotoimintojen ohjaaman käyttäytymisen ja sujuvan kommuni-
koinnin suhde on luonteva tosiasia, eikä sitä yleensä tarvitse erityisemmin 
ajatella. Autismin aiheuttamassa vammaisuudessa vamma peittää luonnol-
lisuuden sekä eksistentiaalisuuttaan kysyvän ihmisen. Se on tosiasia, jota 
käsillä olevan tutkimuksen ”on tarvinnut ajatella” suhteessa musiikkiin, 
autismiin ja kommunikoivaan prosodiseen merkkiin. 

Subjektin sosiaalisia positioita ohjaileva mielen sisäisyys ilmenee taval-
lisesti kommunikoinnin kielenä kaksitahoisessa dialogisessa sanassa. ”Sana 
on suuntautunut kahtaalle – sekä puheen kohteeseen, kuten tavallinen 
sana, että toiseen sanaan, vieraaseen puheeseen” (Bahtin 1991, 268). Tutki-
muksen tematisoinnissa bahtinilainen ”vieraana puheena” yleisesti koettu 
toinen sana – autismin puhumattomuus, on yleistetty vieraan kulttuurin 
merkiksi (toiseksi), jolloin voidaan tutkia eksistentiaalisemioottisen liikku-
via merkkejä kahden muuttuvan subjektin välillä.

Eksistentiaalisemioottinen Z-malli kuvaa subjektin elämismaailmaa, jossa 
siirtymä primaarista kehollisuudesta (M1) identiteettikehityksen merkityksen 
muodostukseen (M2), ja siitä edelleen ymmärtämään sosiaalisia käytäntöjä ja 
instituutioita (M3) sujuu vammattomuuden varmistamassa aikataulussa luon-
tevasti. Subjektin (Moi) ja ulkoisen subjektiviteetin (Soi) välisen merkkitodel-
lisuuden harmoninen eteneminen yhteiseen merkkiin (M4) + (S1) merkitsee 
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sitä, että bahtinilainen sana, puheen intentio, suuntautuu aiottuun kohtee-
seen ja pysähtyy toisaalta rohkeasti ulkopuoliseen vieraaseen puheeseen. Se 
onnistuu löytämään toisen lausuman, sekä myös itsensä tässä lausumassa. M4 
+S1 positiossa Moi (minä) kiinnittyy persoonallisuuden kehittyessä ja vakiin-
tuessa abstraktiin ajatteluun. Se merkitsee subjektin vapautta ja vastuuta Moin 
ja Soin välisessä ”neuvottelevassa” arvotodellisuudessa. Yhteiskunnan, toisen 
(Soi) vaikutus heikkenee tai tasoittuu subjektin (Moi) sosialisaation seurauk-
sena, kun taas toisen (Soin) liike kohti primaarikehoa (M1) + (S4) on asteit-
tain omassa subjektiudessaan voimistuva. 

Sana on lausuma, joka ei Bahtinin mukaan ole luonteeltaan lingvis-
tinen vaan metalingvistinen. Metalingvistisyys on viite suuntautumisesta 
lausuman (ilmaisun) sisä- tai ulkopuolelle. Sana on jotakin ilmaistavaa, 
lausumista toiselle. Se on sitä, minkä toinen vastaanottaa ja joka jatkuu 
edelleen hänen lausumassaan. Liikkuessaan kaksitahoisesti sana ilmenee 
ensin suuntautuessaan toiselle ja sitten palatessaan ymmärretyksi tulleena 
takaisin lähettäjälle. Lausuma on ymmärtämisen liikkuvaa representaa-
tiota. Ilmaisuksi muuttuessaan se ilmenee kehollisuuden ulkopuolella, 
mutta ei katoa sinne. Ymmärretyksi tultuaan ja ymmärrettynä ollessaan sen 
metalingvistiikka on sisäpuolista. Autismissa lausuma on usein lingvisti-
nen. Se on joko sisä- tai ulkopuolella olevaa. Se ei jatku toisessa, koska kum-
pikaan toinen ei vastaa lausuman sisäiseen tulkintaan. Bahtinilaisen sanan 
metalingvistinen sisältö vertautuu metaforisesti Julia Kristevan ”puhuvan 
subjektin” käsitteeseen, jonka bio- ja psykosemiosis sekä paralingvistiikka 
merkkiytyvät tutkimukseni tuloksena kielellistä ja musiikillista ilmaisua 
yhdistäviin prosodisiin merkkeihin. 

15.1 Metaforinen subjektius

Merkki kommunikoi kahden subjektin välisessä suhteessa. Merkki (sign), 
”esittäessään aina jotakin jollekin jossakin suhteessa, ” tuo Peircen mukaan 
merkkien käyttöön erottamattomasti tulkitsijan roolin (Niiniluoto & Saa-
rinen 2002, 116). Sävelletty, esitetty ja kuunneltu musiikki luo symbolisesti 
itselleen metaforisen subjektiuden muuttuessaan musiikillisessa dialo-
gissa etenevän kommunikoinnin merkiksi ja merkitsijäksi. Sille merkkiy-
tyy ilmaisevan metakielellisen status. Sen välittämät musiikillisen merkit 
tulevat ensin tulkituiksi lähettäjän merkityksenmuodostamisen sisäisinä 
intentioina, ja sen jälkeen ensin vastaanottajan sisäisessä ja sittemmin 
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toiminnallisessa ymmärryksessä. Intentiolla tarkoitetaan sisäisten toi-
mintojen ohjaamaa biosemioottista kehityspyrkimystä. Se on jatkuvassa 
muutoksessa artikuloituva emotiivis-kognitiivinen kokonaisuus, jossa her-
mostollinen toiminta, kehomieli ja ympäristö ovat keskenään dynaami-
sessa vuorovaikutuksessa. (Hatten 2004, 100.) 

Improvisoitu musiikki subjektoituu samalla tavalla, koska kysymys 
on ihmisen ja musiikin välille syntyvän biologisen sekä aistivan itse-pro-
sessuaalisen suhteen muodostumisesta jo ennen musiikin tunnistumista 
vastaanottavalle toiselle – tässä tarkkaan ottaen kolmannelle ilmaisevalle 
subjektille, jos oletamme välittävänä olevan musiikin metaforisen sub-
jektiuden (objekti). Subjektoituessaan suhteessa kokijaan, esittäjään tai 
kuulijaan ja aina myös musisoivaan ihmiseen itseensä, musiikki kohtaa 
ihmisen ja ihminen vastaavasti jo ensimmäisten merkityksenmuodostu-
misten syvätuntoisuudessa ja prosodisissa syvärakenteissa musiikin. Musii-
kin metaforinen subjektius syntyy siis ihmisen sisäisenä kokemuksena ja 
jaetun kokemuksellisuutensa vuoksi merkkiytyessään myös kollektiivi-
sena ja dialogisena. Taiteiden kollektiivisessa subjektiviteetissa ja kyvyssä 
kielen ulkopuoliseen dialogisuuteen piilee niiden vahvuus. Musiikki on 
subjektiudessaan sekä peittävää että paljastavaa. Se signifioi ainutlaatui-
sena temporaalisena ilmiönä samanaikaisesti yksilöllisessä sekä yhteisöl-
lisessä kokemuksessa toteutuvan dialogisen merkityksenmuodostuksen. 
Lisäksi se manifestoi itselleen ihmisten musiikillisissa kokemuksissa pei-
laavan subjektiviteetin olemassaolon. Musiikki määritellään subjektiutta 
ruokkivaksi merkiksi, koska se ei sitoudu sisäisessä symbolisessa merkityk-
senmuodostuksessa kielen tavoin sopimuksenvaraiseen koodiin, eikä sen 
rajattuihin konventionaalisiin käyttäytymismuotoihin. Musiikki on kult-
tuuriselta luonteeltaan ei-arbitraarista vapauttaessaan taiteellisen ilmaisun 
ja kokemuksen kirjaimellisen semantiikasta. (Tarasti 2004, 238.) Musiikkia 
voidaan kuvata khoran kaltaisena symbolisen synnyn liikkuvana subjektivi-
teettina. Sen avoin soiva tila merkitsee merkityksiä muodostavaa prosessia, 
jossa aistimellinen liikkeellisyys alkaa, ja johon elämyksellinen tulkinta ja 
tunnemerkitykset voivat sitoutua ja palata aina uudestaan. Sitoutuminen 
tapahtuu vuorovaikutteisesti musiikkikokemusten muovautuessa osaksi 
kuuntelevan tai musiikkia esittävän subjektin uniikkia elämismaailmaa 
(Dasein). 

Prosodisen merkin eksistentiaalisemioottinen ja psykoanalyyttinen 
tulkinta johtavat prosodisten piirteiden universaalin merkkiluonteen ja 



204 — Musiikki ja autismi

varhaisen merkityksenmuodostamisen tunnistumiseen. Merkkien tulkin-
nassa vahvistuvat musiikin kulttuurinen subjektius (Soi), sekä prosodisen 
merkin (Moi + Soi) merkitys. Ne ilmenevät kommunikoivissa liikkeissä 
ruumiillisen, musiikillis-äänellisen ja musiikillis-kielellisen ymmärtämisen, 
sekä tulkkiutuvien merkkien keskinäisen liikkeen välillä. Musiikki merk-
kiytyy kulttuurisessa subjektiudessa. Sen musiikillista subjektiviteettia 
vahvistaa musiikin sisäisten merkkien välinen prosessi, joka vastaa varhai-
siin primaarihavainnon (a)modaalisiin laatuihin. (Autistisen) lapsen pri-
maarielävässä musiikkiemootiossa yhdistyvät sisäisen puheen (kreik. logos) 
ja joskus myös kielellisen ajattelun musiikillisen ajatteluvasteen (audia-
tion) aktivoituminen. Musiikillinen ohittaa symbolisella ajattomuudella 
kielellisen toteutuessaan kokemuksellisena puhuvan subjektin ja sanatto-
man taiteellisen ilmaisun dialogisessa merkitysten vaihdossa. 

Prosodinen merkki on musiikillisessa kerronnan (emootiot) suora 
ekspressio suhteessaan kehon aistimellisuuteen ja havainnoivaan elämyk-
selliseen mieleen. Näin prosodinen merkkiytyy musiikissa taiteellisen 
entiteettinä (endo- ja eksomerkit). Prosodisen eksistentiaalisemioottinen 
status vaihtelee endo- ja ekso-merkkisyyden välillä kommunikoivasta kon-
tekstista ja merkkiprosessien liikkeistä riippuen. Endomerkkisyys edus-
taa sisäistä (myös esitietoinen ja tiedostamaton) ja eksomerkki subjektin 
Daseinin ulkopuolista merkkiä. Tässä tutkimuksessa ulkoisen ja sisäisen 
peilaava prosodisen merkkiytyminen viittaa aluksi musiikillisen merkkiin. 
Sen jälkeen prosodisten merkkien tunnistuminen näyttäytyy myöhemmin 
musiikillisen ja kielellisen välillä merkkien samuuden ja eriytyvyyden pro-
sesseina. Prosodiseen merkkiin liittyvän interpretantin kahtiajakautumi-
nen tapahtuu jo kielen ruumiillisuudessa kognitiivisen ja emotionaalisen 
merkityksenmuodostumisen kautta. Kognitiivinen potentiaali suuntau-
tuu semioottisen symboliseen. Emotionaalinen puoli säilyttää molempien 
emotiivis-kognitiivisessa yhteen kietoutumisessa rytmisen liikkeitä säätele-
vän otteen sekä oppimisvalmiuksien että tunne-elämän kehittymistä var-
ten. 

Musiikilliseksi merkkiytyminen edustaa sanatonta auditiivista merk-
kiä. Sanaton auditiivinen on lapselle musiikillista (Stern) ennen kuin 
havaitut äänneketjut jäsentyvät ja prosessoituvat kielelliseen tarttuvaksi 
ymmärrykseksi. Varhaiset moniaistiset kokemukset ovat Sternin mukaan 
ensimmäisiä kommunikoivaan maailmaan havahtumisen merkkejä. Nämä 
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vitaaliaffektit13 musiikillisen prosodiset representaatiot voivat toistuessaan 
luoda mentaalisia malleja myös autistisen lapsen normaalia ikätasoa myö-
hemmälle mielenteorian kehittymiselle. Musiikillisen merkin tarkoite on 
symbolinen. Prosodisen merkin muodossa se voi olla myös varhaiskehi-
tyksen vaiheissa Kristevan semioottinen. Siirtyessään musiikista esteettisen 
tilan (jännite, mielihyvä, harmonia) kokemuksessa kielellisen ymmärtävän 
vuorovaikutuksen käyttöön prosodinen merkki säilyttää musiikillisen 
metakielisyytensä. Se palautuu prosodisuutta edustaessaan samanaikaisesti 
myös kehomieleen ja kieleen, koska se viittaa kielen sisäisyydessä siihen, 
mikä on ihmisen kehollisuudessa jatkuvana olevaa. Prosodinen merkki on 
ennen reseptiiviseen kieleen juurtumistaan motivoiva osa ruumismielen 
merkitsemää ja merkitsevää aistihavaintoa. Sen kaiunomainen aksentti 
voidaan tulkita ihmisen varhaista havaintokehitystä ohjaavaksi semantti-
seksi eleeksi. Sen äänellinen liike läpäisee kognitiivisen kehitykseen ja tun-
nemerkkeihin (emootiot) solmiutuvan kokemuksellisen kehitysprosessin. 
Semioottisen merkkiytymisen syttyessä lapsen aistihavaintomaailmaan, 
prosodinen merkki jäsentää alkavaa maailmaan havahtumista eron ja 
samaksi havaitsemisen rajalla. Ajan ja paikan aihiot leimautuvat semiootti-
seen (khora) merkitsevää tarkoittavien äänten rajapinnoiksi. Interpretantti, 
ajattelussa etenevä merkkiytymisen promoottori, pyrkii kehittämään 
äänellisten muutosten tunnistamiskyvystä sisäistä sääntöä luovaa mielen 
struktuuria. Ihmisen biosemioottisesta ponnistava (Ich-Ton)14 lajityypil-
linen, mutta subjektiviteettina uniikki olemus kurkottaa kehityksessään 
kohti teon ja toisen jo olevaksi tulleen maailmaa tullakseen itselleen tarkoi-
tukselliseksi osaksi havaitsemaansa jo ympärillään olemassaolevaa. 

Prosodinen merkki kantaa kontekstuaalista kaksoismerkitystä. Sen bio-
semiosis ilmenee kielellisen puhetta edeltävän kommunikoinnin sitomissa 
psykofyysisissä liikkeen havaitsemiseen ja kosketukseen tunnistuvissa mer-

13. ”Vitaaliaffekti on dynaaminen muutos tuntemisen intensiteetissä suhteessa aikaan. 
Vitaaliaffekti on yhteydessä lapsen sensomotorisen ja amodaalisen oppimisen ja koke-
misen laatuun. Vitaaliaffekti muodostaa perustan minuuden psykosemanttiselle raken-
teelle.” (Suoniemi, 2008, 149).
14. Martinelli: 14) Umweltin käsite: musiikki on transpesifiä käyttäytymistä (ko. 
tasolla), jonka alkuperä ja kehityskulut ovat lajikehityksen sisäisessä dynamiikassa: 
Uexküll, Jakob von 1956. Streifzüge durch Umvelten von Tieren und Menschen. Ham-
burg: Rowohlt Verlag. (Italialainen painos: Ambiente e comportamento. Milano: Il sag-
giatore, 1967.)
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kityksenmuodostuksissa. Samalla se niveltää ymmärtämisen yhtymäkoh-
tia non-verbaalissa eleiden, ilmeiden, jäljittelyn ja mallintamisen avulla 
oppimisessa. Nämä ymmärtämiskehitystä tukevat varhaiset kontaktit 
ovat normaalisti vuorovaikutuksen ja ympäröivän kielen omaksumiseen 
suuntautuvia. Kielen omaksumiseen suuntautuvat kehitysprosessit ovat 
non-verbaalin olemassaolemisen vaiheessa välittömässä suhteessa eri tai-
demuotojen muodostamaan symbolisen maailmaan. Musiikin symbolinen 
kuvittaa, kirjoittaa, soittaa, veistää ja tanssii musiikillisesta elämyksestä 
väriä ammentavan kielellisen käyttäytymisen perustaksi. Elämismaailman 
rajoja jäsentävä elämyksellinen aistitieto poimii ympäröivää kielenpro-
sodiaa ja ohjaa varhaisia kokemuksia kohti reseptiivistä, ymmärtämään 
kehittyvää kielellisen liikettä. Kulttuuriin paikantuva kieli on symbolisen 
sitomaa. Se on muodostunut biosemiosiksen ja kokemuksellisen kehi-
tyksen symbolisista aakkosista. Musiikillisen merkin representaatio säilyy 
samana molemmissa konteksteissa. Prosodinen merkki syntyy syvätunnon 
arkaaisilla alueilla. Se artikuloi sekä kehollista, musiikillista että kielellistä 
vastaanotettua tai lähetettyä ilmaisua. Merkin tunnistaminen motivoi 
subjektin suuntautumista tulkkiutuvaan ilmaisuun, jossa musiikillinen 
interpretantti aloittaa prosodisen merkkiprosessin toistumiin perustuvan 
kognition muodostumisen. 

15.2 Aikataiteen semiosis

Musiikilla on auditiivisena aikataiteena merkkisuhde kehollisiin ruumiil-
lisen jatkumoihin (biosemiosis). Samoin sen temporaalinen substanssi 
muodostaa semioottisen suhteen mielen transsendenssiin. Transsendenssi 
viittaa ihmisen abstraktiin, metakieliseen ajatteluun. Ihmisellä on kyky 
käsitellä mielessään tässä hetkessä esiintymätöntä poissaolevaa. Ihminen 
voi näin liikkua ajatuksissaan menneen, tämän hetken ja tulevaisuuden 
välillä. Transsendoivaa liikettä ovat ihmiselle mahdolliset mielen siirtymät 
kronologisen ja psykologisen ajan välillä. Psykologinen aika viittaa tässä 
tapauksessa elämykselliseen ja käyttäytymistä sisäisyydestä ohjailevaan 
aikaan. Musiikillisessa ajassa ”hengittäminen”, samoin kuin siirtymä (pre-
sign) johonkin toiseen taiteellisen esteettisen elämyksen maailmaan, on 
osa transsendenssin toteutumista. Esteettinen elämys kohdentuu ja koe-
taan aistihavaintojen haltuun ottamana (act-sign). Transsendenttinen liike 
ei ole kuitenkaan pelkkää aistihavaintojen biosemioottista liikettä, esimer-
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kiksi musiikin havaitsemista, vaan seurausta koetun elämyksen sisäisestä 
merkkiytymisestä. Transsendenssin ytimenä on todennäköisesti primaa-
riprosesseihin sitoutuva elämys, jonka kokonaisvaltaisuus muuttaa tämän 
psykologiseen aikaan siirtyneen hetken luonteeltaan ajattomaksi. 

Arjen semiotiikassa transsendenttista siirtymää ja irtautuvaa ajattoman 
sisäistä kokemusta voivat käytännössä lähentyä ihmisen ”mukanaan vievät” 
mieleiset harrastukset, taide, urheilusuoritukset, puutarhanhoito tai leikki. 
Kysymys on mielellään suuntautumisesta, keskittyvästä hetkeen heittäyty-
misestä ja sen tuottamasta elämykseen piiloutuvasta tiedostamattoman 
läsnäolosta. Musiikillisessa (taide) kokemuksessa toteutuu kyseessä oleva 
transsendenttinen Dasein, mielellään ja samanaikaisesti syvästi mielessään 
oleminen (ransk. plaisir jouissance). Ajattomuuden sisäinen kokemus, ilo 
ja hetkessä olemisesta nauttiminen on ”minän rajojen sulamista” (Roland 
Barthes 1993, 100). Mielellään oleminen on välitöntä yhteyttä kohteeseen. 
Se sitoo olemassaolemisellaan sekä mielihyvän että jännitteisen eksisten-
tiaalisen kokemuksen transsendenttiseen ajattomuuden tuntuun ja peilaa 
samalla imaginaarista itselleen – olemisen kokemusta omnipotentista aikaa 
hallitsevasta subjektista. 

Aika on ratkaiseva eksistentiaalinen elementti. Se on mielen olosuhde, 
merkityssuhde, jossa ”asiat tapahtuvat”. Todellisuudessa aika on pelkkää 
tietoisuutta täälläolosta. Musiikin tarjoama aika antaa tunteen ajassa ole-
misesta ja ajan hallinnasta, koska tietoisuus on ”tehty” ajasta. Voimme 
havaita vain sen, minkä kulloinenkin hetki pitää sisällään. Huomio suun-
tautuu olemisen nykyhetkeen, jota ei kuitenkaan ole olemassa muualla 
kuin ajasta rakentuneessa tietoisuudessa. Ihmisen ei ole helppo saada itse-
ään kiinni tässä joksikin tulemisen prosessissa. Se karkaa käsistä, sillä tie-
toisuus koostuu ajasta. Aika on ei-identtinen läsnäolo. Se ei koskaan ole 
yhtäpitävä itsensä kanssa. Tietoisuus on Jean-Paul Sartren (1943) mukaan 
eksistentiaalisesti ”emootioidemme tartuttamaa”... tunne ottaa vallan tie-
toisuudesta ja määrittelee ajan keston (Appignanesi 2008, 96–97). 

15.3 Ei-autismin Moi ja Soi

Minän (Moi) ja toisen (Soi) vuorovaikutuskehitystä kuvaavat Tarastin 
Z-mallissa olemisen modaliteetteja määrittelevät (Moi, 1, 2, 3, 4) ja (Soi, 1, 
2, 3, 4) muuttuvien suhteiden tulkinnat. Niiden lähtökohtana ovat keho, 
persoona, sosiaalinen käytäntö sekä yhteiskunnan arvot ja normit (Tarasti 
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2011, 12). Käytännössä muuttuvien eksistentiaalisten suhteiden etenevää 
liikettä rajaavat sujuva muutoksiin reagoiva tilanteen mukainen käyttäyty-
minen ja suotuisat olosuhteet, sekä subjektien paikantuva mielellään läsnä-
oleminen. Z-kuvion esittävien taiteiden nelikenttämalli perustuu yksilö- ja 
yhteisösubjektien (M ja S) toista kohti suuntautuviin, kohtaaviin tai ohit-
tuviin merkityksenmuodostumisen liikkeisiin, jotka ohjautuvat olemisen 
modaliteettien M1) tahtoa, haluta, M 2) voida, kyetä, M3) tietää, osata ja 
M4) pitää, täytyä) merkkiytymisistä eri elämismaailmojen (Dasein) tran-
spositioissa jännitteisen ja sujuvan liikkeen keskinäisen kehityksen välillä. 

Z-mallin nelikentässä liikkuvia (Moi)n ja (Soi)n suhteita ja olemassa 
olemisen modaliteetteja voidaan tarkastella musiikin ja autismin kulttuuri-
sen ilmenemisen käytänteinä. Yhteisöllinen merkityksenmuodostuminen 
on tunnistettavissa tutkimuksessa kolmen reflektoidun merkitystodelli-
suuden autismi-, musiikki- ja ei-autismikulttuurin liikkuvissa suhteissa. 
Musiikkikulttuuri (Soi) määritellään äänelliseksi kulttuuriksi, jonka peit-
tävyys tavoittaa molemmat muut. Autismikulttuuria ja ei-autismikulttuu-
ria ei esitetä tutkimuksessa puhtaasti vastakulttuureina, mutta arvojen 
ja asenteiden osalta huomataan, että ne tulkkiutuvat herkästi toisistaan 
erillisiksi subjekteiksi autismin aiheuttamien kommunikointivaikeuksien 
vuoksi. Subjektiteoreettisessa Z-mallissa ei-autismikulttuurin subjektiivi-
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set ideaalit Moi ja Soi liikkuvat vaivattomasti kohti toisiaan ja toteuttavat 
maailmasuhteen myötäileminä piirtyvää normin mukaista sosiokulttuu-
rista suunnitelmaa (ks. edellä s. 208). Musiikillisen kulttuuri – tai subjek-
timaailma on taiteellisena kulttuurisubjektiutena vapaampi kokeilemaan 
useampia vaihtoehtoja. Se voi toteuttaa vanhaa, seurata malleja tai uudis-
tua radikaalisti löytämällä uusia musiikillisia ideoita vaihtuvista tavoista ja 
uusista kokeilevista tyyleistä. Autismikulttuurilla ei ole vammattomuuden 
luontevuutta myötäillä Moin sosiokulttuuriin liittymistä. Sillä ei ole myös-
kään musiikillisen taiteellista eksistentiaalista vapautta löytää uusia tapoja 
olemassaolemisen suhteissa ei-autismikulttuurisiin merkkitodellisuuksiin. 

Subjektien (Moi ja Soi) ääni on ollut Minä-Sinä -dialogissa aluksi 
yleistetty toinen (generalized other) sekä kulttuurien että yksilöllisten 
kokemussubjektien välisissä merkkiprosesseissa. Seuraavassa vaiheessa 
kommunikoivien merkitystodellisuuksien yleistetty toinen on esimerk-
kiaineiston kerronnassa personoitu kulttuurisesta yleistyksestä yksilölli-
seksi dialogiin osallistuvaksi subjektiksi. Dialogissa säilyy teoreettisesti 
myös kokemussubjektien yleistettävyyden periaate suhteessa autistinen 
– ei-autistinen. Kolmas subjektien sisäistä elämismaailmaa kuvaava semi-
oottinen tila on ihmisen ja musiikin välillä muodostuva merkityssuhde, 
taidekokemuksen merkitsemä semiosis. Musiikkikokemuksen sisäisinä 
merkkeinä ilmenevät prosodiset piirteet ovat artikuloivia vuorovaikuttei-
sia merkitsijöitä, joiden informatiiviset olomuodot liikkuvat kulttuurin 
kielellisessä ja musiikillisessa käyttäytymisessä. Musiikin lisäksi ne voivat 
liikkua muissakin taiteissa ja ihmisen itse-prosessia ilmaisevan kehollisuu-
den biopsykofysiologisessa kokonaisuudessa.

Prosodiset dyadisen tunneasteikolla muotoutuvat toisiaan etsivät vuo-
rovaikutuksen esi-merkit (pre-sign) liikkuvat äidin ja lapsen varhaisessa 
vuorovaikutuksessa jo prenataali-vaiheessa kohtuvauvan valmistautuessa 
syntymänjälkeiseen maailman valloittamiseen (Leiman; Määttänen; Sil-
tala et al. 2003; Guerra Lisi & Stefani 2006). Subjektin olemassa olemisen 
modukset asettuvat syntymänjälkeisessä vammattomuuden elämismaail-
massa (Dasein) Z-mallin positioihin yksilöllisten erojen vaihdellessakin 
suurin piirtein nelikentän esittämässä järjestyksessä (Z-malli edellä s. 200, 
208). Toisaalta Moi:n ja Soi:n postnataalit olemisen modukset ja vastak-
kainen eksistentiaalinen eteneminen sisältävät Z-mallin järjestelmässä 
pehmeän viitteen Kristevan subjektiteoriaan, mikäli Moi:n ja Soi:n eksis-
tentiaalisia liikkeitä tarkastellaan minän ulkoisuudesta käsin (Sartre). 
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Autismin Dasein (Moi ja Soi -suhde), alkaa muodostua eksistentiaalisen 
maailmassaolemisen merkitystodellisuuksissa erilaiseksi (Z (x)-malli s. 
212). Sen kommunikoiva eteneminen pysähtyy jo varhain katkeilevan 
kehityksen jännitteisiin, joita muodostavat ajaton, kaiuton ja rajaton liik-
keellisyys sekä toisen ”kaukaa tarkkailevan” tulkitsema oletettu ei-liikkeel-
lisyyden olemassaolo. 

15.4. Autismin Moi ja Soi 

Prosodinen merkki on ajallinen, kaiunomainen ja kaikkeudessaan rajau-
tuva yhtymäkohta. Se on liikkuva syvätunnon merkitsijä, jolla on poten-
tiaalia ruumiillistua taiteellisesta ilmaisusta toiseen, kommunikoida, sekä 
musiikillisen että kielellisen ilmaisun sisäisenä autokerronnallisena ja dia-
logisena subjektina. Prosodinen merkkijärjestelmä merkkiytyy aluksi orga-
nismin binaarisella syvätasolla ja ohjautuu myöhemmin musiikin ja kielen 
tunnemerkityksinä autistisenkin puhuvan subjektin ilmaisuksi. Miellämme 
prosodiset piirteet kielen merkityksen lisänä oleviksi supra-segmentaa-
leiksi. Ne ovat lingvistisesti määriteltynä jotakin kielen ”yläpuolella” ole-
vaa. Entä jos kielen sanat ovatkin päinvastoin kommunikoinnin supraa, 
käyttäytymisen sisäisyyttä representoivaa merkittyä ääntä. Ovatko supra-
segmentaalit prosodiseen jatkumoon kiinnittyviä semanttisia merkkejä, 
joiden tunnemerkkiset kontekstuaaliset tilat määrittyvät sisäisen puheen 
dialogissa jo ennen toiselle suuntautuvaa puhetta? 

Kristevan teoriassa puhuva subjekti on semioottisesti se symbolinen, 
joka intertekstualisoi puhujan todellista sanottavaa. Autistinen lapsi on 
eksistentiaalisesti kahden kommunikoinnin rajalla pyrkiessään ”luke-
maan” samanaikaisesti rinnakkain omaa kehollis-aistimellista elämismaail-
maansa ja toisaalta sen ympärillä soljuvaa vammattomuuden eritempoista 
ilmaisua. Toisen arjessa liikkuva kielellisen ilmeneminen peittää sitä, minkä 
lapsi on autismille tyypillisessä aistimellisen omaksumisen nopeudessa 
juuri rekisteröinyt ja tulkinnut omalla poikkeavalla tavallaan. Jos tunne-
merkkiset tilat määrittyvät subjektin sisäisen puheen dialogissa jo ennen 
toiselle suuntautuvaa puhumista, on mahdollista että vaistonvaraisesti pri-
maarihavainnoiva autistinen lapsi lukee semioottisesti toisen ”todellisen 
viestin” – ja kääntyy kontaktista pois siinä vaiheessa, kun toisen sana suun-
tautuu häntä kohti. Lapsi ei siinä tapauksessa välttäisikään kommunikoin-
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tia, vaan siihen liittyvää eksistentiaalista esi-merkkiä, joka välittyy toisen 
olemuksesta juuri ennen tarkoituksellisena alkavaa viestintää. 

Autismissa kokemusperäisen tiedon, tapojen ja koodien välinen merki-
tyksenmuodostuksen säännöstö puuttuu tai toimii siis toisin kuin normaali 
merkityksenmuodostumisen prosessi. Maailmaa koskeva kommunikoiva 
tieto on yleisen tulkinnan mukaan autismissa alimäärittynyttä ja sen ais-
tivat sisäiset primaarirakenteet käyttäytymisen ilmeneminä ylimääritty-
neitä. Merkityksenmuodostamisen prosessit toimivat primaarihavainnon 
tasolla eivätkä yllä sen vuoksi kulttuuristen koodien riittävään omaksumi-
seen. Primaariprosesseille ovat tunnusomaisia esimerkiksi unien sisältämät 
merkitysten siirtymät ja tihentymät sekä lineaarisen aikakäsityksen puut-
tuminen (Siltala 2006b, 76). Autistisesti käyttäytyvä lapsi ”riisuu koodit” 
ympäristöltä ja muotoilee toimintansa funktiot oman autistisen kokemi-
sensa ja aistihavaintojensa välillä muodostuvista merkityksistä. Hänen 
maailmassaolemisensa on jatkuvassa epäsynkroniassa ympärillä muodos-
tuvaan merkkitodellisuuteen. Prosodisten merkkien kielelliseen suuntau-
tuva ilmeneminen on tavallisesti ensi vaiheissaan lapsen jokeltelussa soivaa 
musiikillista. Usein vaikeasti autistinen lapsi on jo vauva-ajan ilmaisussaan 
tavanomaisen jokeltelun ulkopuolella. Se tarkoittaa varhaista minä-ytimen 
(ulkopuolista) eksistentiaalista tilaa, jossa lapsi on ikään kuin irrallaan psy-
kofyysisen kehonsa synnyttämistä ilmaisullisista ja affektiivisista äänistä ja 
tuntoisuuksista. Autistisen lapsen ääntely tulkkiutuu luonnollisesti silloin-
kin ilmaisulliseksi, kun se ei sitä oletettavasti ole – siis ollessaan ”puhu-
van subjektin” epätoivoista yritystä tulla autetuksi aistimellis-affektiivisen 
synesteettisen aistivyöryn hallitsemattomassa tempoilussa. 

Eksistentiaalisemioottisen teorian autismia kuvaavassa kulttuurisessa 
sovelluksessa [Z(x)], kulttuurin ja subjektin (Moi) positiovaihdon kah-
den subjektin vuorovaikutuskehityksen välille merkkiytyy uusi Soin liik-
keitä edustava kulttuurinen keskipiste, toinen nimeltään Sinä. Se merkitsee 
vuorovaikutuksen kulttuurista ydintä ja enteilee tutkimuksen tarkentavaa 
analyyttista siirtymää jo edellä mainittuun Z-mallin Moi yhden (M1) 
rajaamaan ”ensiyden fokukseen”. 

Z(x)-mallissa nähdään autismin sisäisyydestä määrittyvä ja ulkoapäin 
havaittava kehityksen sosialisaatio, jossa subjekti ei kehitysongelmiensa 
vuoksi suuntaudu Moi-yhden positiosta kohti Moi-kahta vaan jää kineetti-
sen energian positioon. Resistanssin aiheuttama katkos kääntää autistisen 
subjektin takaisin kristevalaisen khoran sykkivään alkutilaan. Kristevan 
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semioottisen khora tulkitaan symbolisen, esi-merkiksi sanallisen reseptii-
visen kielen varhaisimmaksi ruumiillisen omaksumisen tilaksi. Se sisältää 
kielellisen jäsentelyn edellytykset. Sitä pidetään psykodynaamisena sym-
bolien alkulähteenä, joka on aina meissä, eikä lakkaa koskaan vaikutta-
masta. Se tarjoaa tilan kaikelle, mikä syntyy… (Siltala 2011). 

Z (x) -malli osoittaa kuinka Moin ja Soin vaikutussuhteet muuttuvat 
(M1) liikkeen kääntyessä resistanssia merkitsevän katkoksen kohdalla 
takaisin Moin alkuasetelmaan. Samoin suhde M2–(S3) kääntyy vasta-
kohdakseen S3 – (M2) identiteettikehityksen moduksessa. M1 ei etene 
kehityksessään toiseen modukseen tai on merkityksenmuodostumisen 
hetkeen tullessaan ”minuudeltaan” (subjektiudessaan) niin hauras, että 
Soi3 ilmenee vahvempana ja kohtaa Moin identiteetin muodostumisen 
vain heikossa koherenssissa. Soi on eksomerkki ja viittaa elliptisen soikion 
muodossa ulkoisen subjektiviteetin laajuuteen suhteessa Moin sisäiseen 
”minään”, endomerkkiin. Käsitteellinen ja konkreettinen Sinä edustaa 
janalla ulkoisen subjektiviteetin yksilöllistä liikkuvaa toiseutta. Se on lap-
sen vuorovaikutuskehityksessä ensimmäinen sosiaalinen toinen, joka viit-
taa olemassaolemisellaan ulkoiseen maailmaan aluksi subjektisuhteiden 
ainoana toiseksi tulevana ja sittemmin toisina, sekä yleisenä ja yleistettynä 
toisena. Autistisen lapsen kehityksessä Sinä on ulkoisena sekä sisäisenä 
toisena lapsen silmin pitkään saavuttamaton merkityssuhde ja sen vuoksi 

Z-mallin sovellus Z (x).
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ikään kuin ”sokea piste” lapsen visuaalisessa havainto- ja ”kokemusken-
tässä”.

Jos khora on kaiken syntyvän tila, voimme ajatella, että myös autisti-
nen lapsi syntyy khoraan ja on tavoitettavissa sieltä omalaatuisessa toisin 
olemisessaan. Kristevan ”semioottinen ei ole kaaosta, vaan sillä on sään-
nöstö. Se ilmenee sävyinä, lämpötiloina, katseina, eleinä, liikkeinä, tun-
toina, hajuina, makuina, ääninä, muuttuvina tiloina sekä niiden rytmisinä 
vaihteluina, khorana. Semioottisen keskeinen ulottuvuus on Kristevalla 
khora-ilmiö. Jo Platon puhui khorasta Timaios-dialogissaan, epävakaasta, 
ikivanhasta ja häilyvästä astiasta, sanaa ensisijaisemmasta, jossa olemassaolo 
saadaan. Khora on luomistapahtumassa syntyvän vastaanottava säiliö. Se 
on ravitsevaa ja maternaalista… Julia Kristevan sanoin: ”Miltei vain muisti-
kuvia – varjo, joka tummuu. Imaisee minut tai häipyy valonvälähdyksinä” 
(Kristeva 1993, 156). 

Tavallisesti yksilö tai yhteisö syntyy subjektiksi puheensa lausumisen 
(énonciation) ja lausuman (énoncé) sisällä, koska pronominien merki-
tystä ei voi erottaa lausumisen aktista. Puhe viittaa subjektiin itseensä, joka 
puhuu ”minänä”. puhuja tekee itsestään subjektin viittaamalla puheensa 
sisällä itseensä ”minänä”. Silloin ”minä” kutsuu paikalle myös toisen hen-
kilön, kaikunsa, jolle minä sanoo ”sinä” ja joka puolestaan sanoo minälle 
”sinä” (Kristeva 1992, 9). 

Autistinen lapsi ei löydä tietä ulos ”primaarielävyydestä”, rytmittö-
mässä liikkeessä olevan aistimellis-affektiivisen havaintomaailmansa 
loputtomasta toistumispakosta. Lapsi ei löydä tietä sisään siihen primaa-
rielävyyteen, jossa subjektiksi kehittyminen normaalisti tapahtuu. Kun 
eksistentiaalinen liike identiteettikehitykseen (Moi2) estyy (ks. Z (x)-
malli), jää persoonallinen stabiliteetti – (M3 – M4) saavuttamatta ja yksi 
keino katkaista loputon toistumien horjahtelussa oleminen on ulkopuoli-
sen Soin kohdistama hoitava ja tiivis kommunikointi Moi-yhden primaa-
riin eksistentiaaliseen tilaan. Kommunikoiva kieli aitaa autismille aluksi 
ylittämättömän kulttuurin rajan. Sinä, toinen on kommunikoinnin rajalla, 
etääntyy, kääntyy ja palaa takaisin, mutta ei voi tulla kaiuksi olettamansa 
autismin tyhjään tilaan, koska autismissa sanat ovat kokonaan autistisen 
lapsen itsessään itselleen olemisen omaksumia. Autistinen toinen vailla 
minää ei vastaa lähestyvälle (Soin) sinälle. 
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Autistinen minätön ”Sinä” ei voi kutsua ketään tulemaan kaiuksi itsel-
leen, koska se ei ole päässyt viittaamaan itseään minänsä itseydeksi henki-
lökohtaisen kuultavaksi tulevan puhuntansa sisällä. Vaikeassa autismissa 
lapsen tai nuoren ”Minä” on pitkään subjektiksi kehittymisensä ulko-
puolella. Autistisen lapsen ”oletettu sisäinen” vasteeton autistinen itse on 
nimeltään ulkopuolisten toisten kutsumana, toistuvasti nimettynä ”Sinä”. 
Autistinen Sinä on toisten antamana nimenä, sekä persoonaan liittyvänä 
subjektin käsitteenä itselleen ensimmäisenä olemisen ja kielellisenä minäksi 
tulemisen tavoittamattomissa. 

Vaikean autismin ”tyhjillään oleva” itsestään tietämätön minuus 
ilmenee ikään kuin annettuna ja nopeasti omaksuttuna sanatarkkana 
”sinuutena”. Subjektin olemisen modukset: minussa-oleminen, minua-var-
ten-oleminen, itseään-varten-oleminen ja itsessään-oleminen (Tarasti 2010, 
2) ovat autismin Daseinissa ikään kuin ei-olevaa, eksistentiaalista olevaksi 
tulematonta. Vaikeassa autismissa ”minä” on autistiselle lapselle aino-
astaan omin sormin osoitettavissa oleva toinen, tuo toinen tuolla, siis se, 
joka kutsuu häntä nimellä ”Sinä”. Toisen nimi, sen joka kutsuu Sinäksi, on 
”Minä” eikä näitä sanottuina osoitettuja nimiä voi pienen autistisen lapsen 
mielestä hänen monologisesti toimivassa mielessään vaihtaa keskenään. Se 
on hänen yleistämisen vaikeutta representoivasta näkökulmastaan hyvin 
loogista. Ihmisen on kuitenkin kuultava itseksi tulemisensa toisessa. Toi-
nen on olemassaolemisemme kaiku. Kaiku on toiston, edelleen kuulumi-
sen merkki. Se on peili ja tila, jossa ”minä” kuulee moniaistisesti silmillään 
ja korvillaan itsensä vakiintumisen olevaksi itselleen. Itse-merkki syntyy 
etenevän dialogisen kaiun sykkeessä. Minän ääriviivat, minuksi tulemisen 
rajat muodostuvat aluksi ja vielä myöhemminkin ”jaetun metalingvistisen 
sanottavan”, kehollisen merkityksenmuodostumisen vahvistamina ja pei-
laamina. 

Se, mihin tavallisesti haluamme dialogissa kiinnittyä, on kommuni-
koiva tapahtuminen eikä kielellinen languena. Dialogiin suuntautuminen 
solmiutuu tarvitsevuuden, osallisuuden ja uteliaisuuden, kiinnostuksen, 
tiedonhalun ja ilmaisun tunnemerkityksin. Heideggerin sanoin: ”Se, mitä 
ymmärrämme diskurssissa ensimmäisenä, ei ole toinen henkilö vaan pro-
jekti”, liikkeellisen havaitsemisen valossa avautuvat uuden maailmassa ole-
misen tavan ääriviivat. Näin syntyy kielen sisäistä diskurssia myötäilevä 
etäännyttämisen ja omaksumisen dialektiikka (Ricoeur 2000, 71, 78–79). 
Dialogiset suhteet eivät ole lingvistisiä, koska niitä ei voi irrottaa sanasta, 
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mikä tarkoittaa kieltä konkreettisena kokonaisilmiönä. Sen olemassaole-
minen herää vain ihmisten dialogisessa kanssakäymisessä, joka lävistää kie-
len koko elämän. Lingvistiikka tutkii itse kieltä ja sen spesifiä logiikkaa, sitä 
mikä tekee dialogisen kanssakäymisen mahdolliseksi. Tutkiessaan se kui-
tenkin abstrahoi dialogiset suhteet johdonmukaisesti pois. Ne juuri ovat 
bahtinilaisittain sanassa, koska sana on luonteeltaan dialoginen (Bahtin 
1991, 265).

Buber ottaa dialogissa lähtökohdakseen Minän ja Sinän välissä ole-
van tilan, olosuhteen, joka syntyy Minän ja Sinän kohtaamisessa. Ihmi-
nen ei paikannu erillisiin Miniin ja Siniin vaan Minä-Sinä-suhteisiin, 
Minän ja Sinän väliseen tilaan itsessään sekä toisen kanssa. Se Minä ja 
itseys, joka suhtautuu maailmaan sekä monologisesti että dialogisesti, ei 
sijaitse eristyneessä yksilössä (Kant) eikä yhteiskunnallisessa tai kollektii-
visessa tajunnassa vaan eksistoi välissä (in-between, Zwischen). Ihmisten 
itseydet syntyvät, elävät ja voivat hyvin tässä heidän välillään muotoutu-
vassa sfäärissä, niin kauan kuin Minät ja Sinät kohtaavat ja käyvät dialogia 
(Buber 1993, 10) Myös Sartre ottaa ontologiseksi lähtökohdakseen itsen 
ja toisen kiinteän yhteyden., sillä ihmisen kaikki intentionaaliset, tietoi-
set aktit edellyttävät toiseutta (Saarinen 1983, 223–4). Toiseuden olemas-
saolo on Sartrelle ”palauttamaton fakta”, ”tosiasiallinen välttämättömyys”. 
Se on yhtä alkuperäistä ja absoluuttisen evidenttiä kuin ajatteleva minä 
(Theunissen 1986, 205). Buberin ja Sartren filosofioissa toiseuden käsite on 
samanlaisena olemassa olevan ontologisena peruslähtökohtana.

Dialogissa on olennaista erilaisuuden ja toiseuden hyväksyminen. Sekä 
Buberin että Bahtinin dialogifilosofiaan kuuluu ”toinen”, jonka kanssa 
dialogia käydään ja joka ei ole identtinen ”itsen” kanssa (Huttunen 1999, 
53–54). Dialogisessa suhteessa on kysymys elävien ja puhuvien ihmisten 
välisistä suhteista, ei kieliopillisten tai loogisten määreiden suhteesta (Bah-
tin 1986), minkä vuoksi tämän suhteen ytimeen kuuluvat emotionaaliset 
elementit. Ne voivat joko edesauttaa tai ehkäistä dialogisen suhteen syn-
tymistä ja jatkuvuutta. Burbules mainitsee kuusi dialogiseen suhteeseen 
kuuluvaa emotionaalista elementtiä, jotka ovat osallisuuden tunne, välit-
täminen ja luottamus, toisen kunnioitus ja arvostus, sekä affektit ja toivo 
(Emt. 36–41). Dialoginen suhde on sellaista, johon ”tullaan osallisiksi”. 
Osallisuus on enemmän kuin pelkkää (musiikillista) keskustelua ja jossain 
mielessä se myös on enemmän kuin se asia, josta dialogissa (musisoidaan) 
keskustellaan. Musiikillinen dialogi muodostuu kahden subjektin välillä 
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liikkuvasta merkistä (musiikista), joka jakautuessaan muodostaa kolman-
nen mallintavan subjektiuden. Musiikillinen subjekti muotoutuu merkityn 
ja merkitsijän (de Saussure: signifié ja signifiant) välille aukeavaan syvyy-
teen. Sen kehittyvä muoto ja ajallisessa leikkivä luonne (kielipelin idea) 
sitoo osallisena olevat subjektit merkityksenmuodostuksen prosessiin 
(Kristevan käsitteellä: sujet en procès), joka on välillä tapahtuvaa (in-bet-
ween) sanan muodostumista. Välillä tapahtuva musiikillisen sanan muo-
dostuminen avaa musiikissa olevan subjektiuden ja itsen subjektiviteetin 
kehittymisen mahdollisuuden. Musiikillisen sanan muodostuminen alkaa 
prosodisten merkkien järjestäytymisestä tuntoisuuksien tiedostamatto-
man kognition jännitteisiin toistumiin. Prosodisten merkkien toistumat 
muodostavat autistiselle lapselle auditiivisen, itsen ulkopuolista merkitystä 
luovan tilan, jossa dialogisen toisen muodostuminen itsen havainnoissa 
välttämättömäksi sisäisyyden ”lainaksi” voi musiikillisen avulla ja musiikil-
lisessa saada alkunsa. 

Kristevan mukaan subjekti on löydettävissä merkin merkitsijän ja 
merkityn välisestä kuilusta. Juuri puhuva subjekti yhdistää merkitsijän ja 
merkityn välisen tilan (Kuusamo 2009a, 94). Musiikillisessa dialogissa on 
bahtinilaisen sanan kommunikoiva tila, jossa puhuva subjekti (sisäinen 
puhe, mielellinen todellisuus) ilmenee toiselle ja samalla itselle muodos-
tuvana musiikkina. Todellisuus puhuu proto-musiikilliseen kätkeytyvissä 
prosodisissa merkeissä, jotka ovat semioottisesti teettistä vaihetta edeltä-
viä. Musiikki ja muut taiteet edustavat puhuvaaa subjektia muuttuvissa 
kulttuureissa, vaihtuvissa dialogeissa sekä vähitellen yksilön sisäiseksi kai-
uksi kotiutuvassa kehittyvässä sisäisyydessä, omassa dialogisessa puheessa. 
Autistinen lapsi viittaa itseensä subjektina (objektina) hyvin harvoin. Pro-
nominien siirtymissä on erityisesti varhaisvuosina monitasoinen ymmär-
tämisen vaikeus. Toiset ihmiset ovat vaikeasti autistiselle ihmiselle ikään 
kuin erillisiä merkkijärjestelmiä, joille ei löydy yhteistä nimittäjää. Mui-
den subjektien tekstit (Dasein) eivät punoudu kollektiiviseksi kudokseksi, 
joka kantaisi mielessä yleistä ihmisen määritelmää. Autistinen lapsi ei osaa 
”lukea” ihmisiä (tekstejä) ja maailman monikerroksisuutta. Havainto-
objektit eivät merkkiydy yleistyksen keinoin ”toistensa läpi” vaan jokaisessa 
toisen kohtaamisessa subjektien merkit on määriteltävä kontekstuaalisesti 
uudelleen. 

Sartren ”ontologisen todistuksen” mukaan ulkomaailman olemas-
saolo edellyttää tietoisuuden, joka on tietoisuutta jostakin. Tietoisuu-
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den rakenteeseen kuuluu transsendenssi, mikä tarkoittaa että tietoisuus 
syntyy sellaisen olion tukemana mikä ei ole se itse (Niiniluoto, Saari-
nen, 2002, 232). Autismissa tietoisuus on jossakin ulkomaailman ja itsen 
rajalla. Koska autistisen lapsen oma ”minä” konkretisoituu itselle sisäisenä 
ulkoisesti nimettynä ”sinänä” ovat ”sinä” sekä ”minä” ei-autismin ulko-
puoliselle autismi-itselle ei-merkkisiä. Transsendenssi15, tietoisuuden syn-
tymä edellyttää dialogisen suhteen. Se merkitsee kahden subjektin välistä 
erottuvuutta, merkkiytymistä kahdeksi erilaiseksi olioksi, vastapariksi 
esimerkiksi käsitteinä itse ja ei-itse (vrt. Bahtin 1991, 266). Tietoisuuden 
rakennetta luonnehtii intentionaalisuus (Husserl, Sartre 1943). Toisin kuin 
Husserlille, intentionaalisuus merkitsee Sartrelle ponnahduslautaa tietoi-
suuden ulkopuoliseen maailmaan. Subjektiivista tietoisuutta ei voi lukita 
itseensä – tietoisuutta ei voi leikata erilleen sen ulkopuolisesta maailmasta 
ilman, että sen luonne subjektiivisena tietoisuutena tuhotaan. Sartren tul-
kinta tietoisuuden intentionaalisuudesta keskittyy tähän ideaan. Inhimil-
lisen tietoisuuden olemistapaa luonnehtii intentionaalisuus kiinnikkeenä 
olevaan. Joskus olevan kiinnikkeeksi voi muodostua musiikki tai muu tai-
teellinen oleva. Merkityksenmuodostuksella (signification) ja symbolisella 
on taiteessa ja kielessä ruumiillinen semioottinen perusta (Kristeva 1984, 
130–135; 1993, 15–17; ks. myös Siltala 2011).

Sartre oivalsi, ettei tietoisuudella ole eksistenssiä muuta kuin sen 
havaitsemien asioiden kautta. Kyseessä on ilmiö, joka ”on” vain, jos jokin 
muu kuin se itse on. Sartren pysyväksi jäänyt periaate ihmisen vapaudesta 
versoo tästä oudosta mutta ratkaisevasta tietoisuuden olemassaolematto-
muudesta. Eksistenssi on tietoista havaitsemista, joka on suhteessa jonkin 
muun kanssa löytäessään itse tietoisuutensa. Tietoisuus on ei-mikään, joka 
ilmenee olioista tai olemisesta tiivistyneessä maailmassa. Sartre erottaa toi-
sistaan kaksi olemisen tilaa. Oleminen en-soi (itsessään) kuvaa esineiden 
tiivistä olemista ilman tietoisuutta – sitä, minkä tietoisuutemme havaitsee. 
En-soi-olemiseksi voisi nimittää olemassa olevia faktoja, jotka ympäröivät 
situaatiotamme maailmassa. Toinen tila on oleminen pour-soi (itselleen tai 
itseä varten), joka tarkoittaa tietoista olemista. Sartre kuvailee millaista on 

15. Transsendenssi – filosofiassa kyseessä metaforinen ylittäminen. Transsendentaali-
nen – viittaa kokemuksen välttämättömiin ennakkoehtoihin, jotka voidaan tavoittaa a 
priori reflektiolla. Reflektiot transsendoivat kokemuksessa annetun (koettu = annettu): 
eivät ole osa tätä kokemusta, koska kokemus ei olisi mahdollinen ilman niitä, ne aina-
kin loogisesti edeltävät sitä. (Kantin tunnetuin esimerkki on syysuhde – syy ja seuraus)
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”olla” tietoisena olentona. Se ei ole konkreettinen, käsin kosketeltava asia, 
josta saisi otteen, mutta silti se on todellista ”itselleen”. 

Tietoisuuden negaation ansiosta myös vapauden marginaali on mah-
dollinen. Olemme vapaita ajattelemaan sitä, mitä ei ole. Ihmiset ovat 
erilaisia kuin konkreettinen ennalta määritelty maailma, sillä heidän tie-
toisuutensa on ei-mitään. 

Autismikulttuurin konkreettinen maailma ei käsillä olevan tutkimuk-
sen määrittelyssä merkitse edellä mainittua ennalta määriteltyä maail-
maa, vaikeassa autismissa on harvoin tai ei ole (ei-autismin määritelmin) 
ajattelun vapautta. Emme voi tietää, onko autismin tietoisuus ei-mitään. 
Todennäköisesti ei, vaan juuri tuo ei-mitään puuttuu, koska se on ajalliseen 
liittyvässä tajuamisen vapaudessa. Autismissa ilmenevä tietoisuus on sen 
vuoksi pitkään heijastusta toisten, ei itsen tietoisuudesta. Eron-käsite, erot-
tuminen on ei-mitään. Voidakseen erota ja tulla erilliseksi täytyy ensin olla 
liittynyt, kuulua johonkin. Johonkin kuulumisesta käsin voi alkaa erotella 
ja erottaa toisistaan sitä mikä on. Musiikin metaforinen subjektius luo tem-
poraalisen tilan, jonka avoimiin skeemoihin autistinen lapsi voi sitoutua 
tietoisesti tai huomaamattaan. Tietoisuus itsestä riippumattomana, vain 
itseä itselleen merkitsevästä minästä, luo tajuamisen vapauden ja itseyden 
olemassa olevaksi tulemisen rajat. 
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Dialoginen minuus

Suoniemi (2008) on tutkinut musiikinkuuntelukokemuksia käsittelevässä 
työssään yksilöllisten kokemusten musiikillisia rakenne-eroja. Hänen 
tutkimuksensa tematiikassa nämä yksilölliset kokemuksen skeemat rep-
resentoivat historiallisen minuuden psykosemanttisia rakenteita. Käsillä 
olevassa tutkimuksessa kahden historiallisen minuuden kokemusmaail-
moja (Dasein) tarkastellaan musiikkisemiotiikan eksistentiaalisemiootti-
sen teorian avulla. Autistisen ja ei-autistisen minuuden psykosemioottiset 
elämysmaailmat eroavat toisistaan musiikillisen merkityksenmuodostumi-
sen prosesseissa. Musiikillisista dialogeista koostuvan esi-merkki-aineiston 
narratiivisissa tulkinnoissa käy kuitenkin ilmi, että musiikki sisältää pro-
sodisia syvärakenteita, jotka osoittautuvat yhteisöllisen samanlaisuuden 
perustaksi yksilöllisten erojen sijaan. 

Lajityypillisesti meitä yhdistää luontoperustainen ihmisyys sekä aisti-
mellisuus, joka on kaikille ihmisille kehollisina olioina ominaista (Laine 
1993, 47, 91, 112). Kehollisuus merkitsee kokonaisaistia suhteessa maail-
maan. Kyse on alkuperäisaistista, joka ymmärtää välittömästi omaa liiket-
tään ja luo jatkuvasti välittömiä kehollisia synteesejä. Prosodiset merkit 
lukkiutuvat näihin kehon aistimellisiin liikesarjoihin ja luovat äänellisen 
kulttuurin, joka on meille toisten kanssa yhteinen maailmaan suuntautu-
misen merkki. Aluksi kuulumme yhteen prosodisen sävelen sisällä, koska 
ei voi tulla erilliseksi, jollei ole paikkaa josta irrota erilliseksi. Heideggerin 
sanoin: ”minä on maailmassa aina jo toisten yhteydessä” (Emt. 79). 
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Sinä et ole vielä minä itsellesi, koska Sinulle maailma ei ole vammat-
tomaksi annettuna. Välillemme jää prosodinen kaiku, havahtumisen 
merkki. Musiikillinen tietoisuus on ei–mitään. Se on kaiku, joka kutsuu 
Sinut toistuvasti takaisin suuntautumaan musiikkiin ja ihmisiin. Siihen 
musiikkiin ja niihin ihmisiin, joissa tunnistat saman kaiun. Sen mitä 
etsit, välittömän ymmärtämisen kokemukseen taittuvan elämyksen toi-
sen ilmaisussa. Ilmaisun, joka merkitsee Sinut oman minäsi kaiuksi. 

Historiallisen minuuden semioottinen muodostuminen alkaa ero-
jen merkitsemästä tiedosta, mutta edellyttää myös perustaksi merkkipro-
sessien samuutta. Samuuden havaitseminen alkaa erojen merkitsemisen 
hetkistä, joissa syntyy kaksitahoinen suhde, dialoginen minuus subjektin 
sisäisen ajattelun ja sen ulkoistumisen välille. Minän rajojen piirtyessä 
tietoisuuden oppaaksi myös muiden subjektien äänet alkavat hahmot-
tua dialogien kommunikoivaa polyfoniaa harmonisoiviksi sävelkuluiksi. 
Mihail Bahtinilla kielen dialogisuuteen liittyy polyfonian käsite. Polyfo-
nia on moniäänisyyttä. Käsite viittaa sävellystyyliin, jossa eri äänet ovat 
lineaarisesti riippumattomia suhteessa toisiinsa. Äänten merkkiprosessit 
vertautuvat lineaarisessa liikkeessä. Lineaarinen ”vaakasuora” eteneminen 
on äänten itsenäistä liikettä, mutta vertikaalisesti ne resonoivat ja vaikutta-
vat ”yhdessä soimisen” samanaikaisuuteen kukin omalla tavallaan toisiinsa 
nojautuen. Bahtin korostaa kolmannen osuutta dialogissa: se tapahtuu 
ikään kuin taustalla olisi näkymättömänä ymmärtäjänä toimiva kolmas 
sana, joka ”tahtoo aina tulla kuulluksi”. Se mikä tahtoo tulla kuulluksi, on 
lausumaa kannatteleva sisäisen subjektin ääni. Se on liikkuva dialoginen 
sana, joka on yksilöiden ja yhteisöjen välistä. Merkki, jonka voimasta toi-
nen ihminen voi muuttua toiselle ja itselleen näkyväksi jos hänet hyväksy-
tään toisena subjektina, eikä vain eteen tulevana objektina (Bahtin 1991, 
11–12, 25, 267). 

Bahtinin sana elää samalla tavoin yksilöiden kollektiivisessa tajunnan-
virrassa kuin musiikin puhunta. Siksi sanan suuntautuminen sanojen jou-
kossa, erilainen vieraan sanan sisäisyys, sekä erilaiset keinot reagoida toisen 
sanaan ovat todennäköisesti kaikkien sanojen – myös taiteellisten – meta-
lingvistisen tutkimuksen olennaisin ongelma (Emt. 290). Ihmisen sisintä 
ei voi tavoittaa, jos sijoittaa hänet neutraalin ulkoisen analyysin objek-
tiksi. Ihmisen sisäistä sanaa ei myöskään voi nähdä ja käsittää sulautumalla 
häneen tunnesuhtautumisella. Häntä voi lähestyä ja jäsentää (tarkemmin: 
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saada hänet itse jäsentämään itseään) vain puhuttelemalla dialogisesti. 
Ihmisen sanaa voi ymmärtää vain tulkitsemalla hänen kommunikointiaan 
toisten kanssa. Ainoastaan ihmisen vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa 
jäsentyy myös ”ihminen ihmisessä” sekä toisille että ihmiselle itselleen. 
Dialogi on tapahtumista ja oleminen merkitsee suuntautumista dialogi-
sesti (sekä biologisesti). Bahtinille dialogi on päättymätön prosessi, kom-
munikoiva sanan jakautuminen loputtomissa ilmaisun puolittumissa 
ihmisten kesken. 

”Kaksi ääntä on sen minimi, olemassaolon minimi.” (Emt. 358–359). 
Metaforista ”polyfoniaa” täsmällisempi luonnehdinta voisi Bahtinin 
perusidealle olla monisubjektisuus, subjekti täysiarvoisena itsetietoisuu-
tena (Emt. 396.) Moniäänisyydellä on analogia Kristevan intertekstuaali-
sen käsitteeseen. Moniäänisyys ja kielen intertekstuaalisuus kantavat samaa 
metaforaa tulkinnan kerrostuneisuudesta. Jokainen soitettu sävel ja 
sanottu sana palautuvat uudelleen sovitettavaksi uusiutuvan neurobiologi-
sen ja kokemuksellisen kognitiivisen luennan kehittyviin jälkiin.

Puhuva subjekti sanoo enemmän kuin kielellisen sanat kertovat. 
Todellisuus ”se mitä todella sanotaan” on kielellisiä ja metakielellisiä
merkityksiä edeltävissä merkkiytymisen elementeissä.

Eksistentiaali- ja musiikkisemiotiikassa vastaavat merkkiytymistä edel-
tävät elementit ovat esi-merkkejä (pre-sign), intentioiden intertekstuaalisia 
merkkiin suuntautuvia musiikillisia tai muita mielellisiä liikkeitä. Kris-
tevan mukaan kielitiede ei ole osannut käsitellä niitä kielen elementtejä, 
jotka ovat subjektin varhaisessa kehitysvaiheessa välttämättömiä, Ne liitty-
vät tunnemerkityksiin ja antavat tämän emotionaalisen liittymisen avulla 
kielelle sosiaalisen elämän. Subjektin varhaisessa kehitysvaiheessa kielelli-
siä merkityksiä edeltävät merkityksen elementit. Kielitieteessä ei Kristevan 
mielestä osata käsitellä sellaisia kielen elementtejä kuten nonsense, toonit, 
äänet, rytmit ja sävyt. Jokainen teoria kielestä on Kristevalle myös teoria 
subjektista (Kristeva 1969, 88–92; 1974, 13–14; 1993, 85–89).
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Musiikillisen alku (matrix) – 
Ƨ-malli

Julia Kristevan mukaan ”Jokaisen systemaattisen merkityksen teorian 
täytyy välttämättä olla subjektin teoriaa.” Tutkimukseni empiirinen esi-
merkki-aineisto nostaa esiin prosodisten piirteiden musiikillisen ytimen, 
jonka sisäinen merkkiytyminen saa dialogissa aikaan kommunikoinnin 
muutoksen. Prosodisen merkin keholliseen ja käyttäytyvään reagointiin 
paikantuminen on merkin aistimellis-affektiivista tunnistumista. Musii-
killisissa käytänteissä toistuessaan ilmaiseva merkki alkaa muodostaa pro-
sessia (semiosis), joka ilmenee eksistentiaalisemioottisen ”keskustelun” 
(diskurssin) kaikilla tasoilla. Prosessi on mielen sisäistä, mutta merkki 
alkaa signifioida mieleen tulemisellaan ilmaisun muuttuvia konteksteja. 
Merkki paikantuu ulkoisesti musiikilliseen dialogiin ja alkaa vähitellen liit-
tyä ulkopuolisen tapahtumisen yhteisölliseen aikaan autistisen subjektin 
odotuksina. Merkille on tunnistumassa ajan ja paikan tilaksi hahmottuva 
eksistenssi myös kahden kommunikoivan subjektin välisessä dialogissa. 
Se liittää prosodisen merkin uuteen tapahtumapaikkaan (olosuhteeseen) 
ennakoinnin, toiminnan ja muistamisen merkitsijänä. Kolmanneksi mer-
kin liike aloittaa merkitystenmuodostumisen subjektin kehittyvässä yksi-
löllisessä musiikkisuhteessa. Merkin havaitsemisen yhteydessä lapsi löytää 
vähitellen prosodiikan musiikilliset eleet myös osana omaa liikkuvaa, ään-
televää ja kuuntelemaan pysähtyvää havahtumistaan. Näin symbolifunk-
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tion hitaasti liikahteleva kehitys voi alkaa sensomotoristen ja auditiivisten 
mieli- ja kielikuvien ketjuuntumisen toistumissa. 

Kristeva väittää tiedostamattoman olevan jotakin hajarakenteista 
(heterogeenista) tarkastellessaan lapsen kehityksen sitä vaihetta, joka edel-
tää kieltä ja niin sanottuja teettisiä, asettuneita merkityksiä. Tämä vaihe on 
Kristevan teoriassa nimeltään ”semioottinen” (Kuusamo 2009a, 94–95). 
Kristevan semioottinen kohdentuu Peircen Firstnessiin. Teettinen on jo 
objektisuuntautunut, asettunut merkitys. Semioottisen kohdentuminen 
Peircen Firstnessiin tarkoittaa, että merkityksen moodi on ennen alkavaksi 
puheeksi puhkeamistaan ensimerkeissään liikkuvaa, häilyvää ja kineettistä 
(energistä ja muuttuvaa). Kristevan väite tiedostamattoman hajarakentei-
suudesta viittaa siihen, että prosodisen merkityksenmuodostuksen alku-
perä voisi hyvin sijoittua musiikillisen eksistentiaalisemioottiseen (M1) 
subjektiviteettiin. Musiikkiin sisältyy inhimillisyyden samanrakentei-
suudessa liikkeellinen alttius tarttua tajunnallisen merkin liikkuvuuteen, 
heterogeeniseen muutosherkkyyteen ja aistimellis-affektiiviseen kehol-
lisuuteen. Myös Vygotskin ”sisäinen puhe” voisi periaatteessa olla aluksi 
merkittävissä (suhteessaan Bahtinin sanaan), ei sanoiksi vaan liikkuviksi 
ruumiillisen liikesarjan lausumaan tarttuviksi prosodisiksi merkeiksi, 
jotka vasta myöhemmin sisäistyvät sanojen reseptiona puhunnan infor-
matiivisiin semanttisiin lausumiin. Kristeva etsii merkitsevyyden proses-
sista sen pysähdyskohtia. Ne ovat hetkiä, jolloin vahvistuu jokin teesi tai 
väite ja joka myös samalla paikantaa tai identifioi jonkin subjektin ja sen 
objektin. Käsillä olevassa tutkimuksessa empiirisen aineiston esittelemien 
narratiivien pysähdyskohta on musiikilliseen suuntautumisen koettu elämys, 
tietoiseksi tuleva hetki ja – käyttäytyvä käänne. Se on prosodisen merkkiy-
tymistä, joka siirtyy myöhemmin musiikin subjektiudesta kielellisen käyt-
töön. Ruumiillistunut ilmaiseva transpositio16, subjektin paikan horjahdus 
(act-sign) on oivaltavuuden transsendentaali hetki. Siinä heijastuu tiedos-
tamaton häivähdys näkymästä sisimpään. Teettinen vaihe vakiinnuttaa liik-
kuvan signifikaation paikan symbolimuodostuksen rajalla. 

Tarastin eksistentiaalisemioottinen eksomerkki (exo-sign) on organis-
mille, subjektille tai Daseinille ulkopuolinen merkki, joka tunkeutuu sen 
elämismaailman (Dasein) sisäiseen prosessiin. Kielen ekso-merkkisyyk-

16. transpositio – tarkoittaa siirtymistä nuotteihin merkitystä poikkeavan sävelalan 
käyttöön, on keskeinen tutkittaessa vietin ”musisoimaa” kieltä avantgardekirjallisuu-
dessa.
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sien tiheys vaihtelee eri kulttuureissa, toisaalta subjektien organismiin 
sisältyy endomerkkinä ei-tietoinen biosemioottinen alttius ympäröivän 
kiel(t)en omaksumiseen. Autismissa elämismaailma (Dasein) on Moi1 
positiossa yleisen tulkintamme mukaan sosiaalisesti kieltä väistävä ja itse-
ään rajoittava. Autistinen ”minä” on siten liikkeissään toistumaan jäh-
mettynyt ja khoraan tiiviisti kiinnittynyt tai ulkopuolisen oletuksemme 
illuusiona khorassa irrallaan kodittomana sokeasti ajelehtiva (Dasein). 
Prosodisen piirtyminen Daseiniin kehollisen puhuvaksi merkiksi syntyy 
khoran kineettisessä keinunnassa (liikkuva energinen ruumiillisuus). Z 
(x) –mallissa autismin Moi1 ei lähde liikkeelle vaan jää eksistentiaaliseen 
tilaan moduksessa (M1), jonka ajalliseksi paikaksi merkkiytyy Kristevan 
khora. Z (x)-malli sulaa takautuvasti käännettyyn Ƨ-mallin muotoon, joka 
kuvaa Moi:n (Dasein) eksistentiaalista tyhjyyden ja pysähtymisen paikkaa 
suhteessa ulkoiseen maailmaan, kommunikoinnin rajaan, liikkeiden esty-
miin ja Soi:n yrityksiin aiheuttaa muutos ja saada aikaan kommunikoivan 
musiikillisen liikkeen avulla uusi subjektiksi rajautumisen merkkiprosessi 
(semiosis). 

Käännetty Ƨ-malli tarkentaa autistisen Moi-subjektin eksistentiaalista 
olemisen modusta (M1) positiossa. Autistinen subjektius paikantuu siellä 
toisten silmin aluksi khoraan neurobiologiseen toistamispakkoon sidot-
tuna. Musiikki on kielen lailla kulttuurien rajaa ylittävä kommunikoiva 
tekijä ja edustaa Ƨ-mallissani myös khoran tilassa liikkuvia muita taiteita 
sekä prosodisen merkin ilmenemistä. Käännetty Ƨ-malli keskittää tar-
kastelun Tarastin alkuperäisessä Z-mallissa esiintyvään (M1) modukseen 
ja siinä merkkiytyvään kineettiseen primaarikehoon. Autistinen subjekti 
(Dasein1) jää juuttuneen kehorytmin vangiksi eikä löydä ulospääsyä eksis-
tentiaalisesta toistumien tilasta. Kun toistamisen ele alkaa ilmetä liikkeinä 
musiikissa tai muiden taiteiden alueella, huomaamme, että kehollinen liike 
luo maailmaan suuntautumisen ja itsen rajaa harjoittaessaan implisiittiseen 
taitomuistiin myöhemmin oppimisessa tarvittavia liikeratoja. Soi-moduk-
sena liikkuva (sinä) toinen (Dasein2) on välttämätön liikkeellinen kaiku-
merkki. Sinä tuottaa eron-käsitettä rakentavan tuntoisuuden pysäyttämällä 
lapsen toistavan liikkeen. Se voi tapahtua avaruudellisen tilan rajaamisella 
lapsen liikkeiden yltämiin mittoihin. Se tarkoittaa esimerkiksi konkreetti-
sesti lähellä olevan toisen ”lempeää tarttumista vauvan sormiin ja varpai-
siin”. Toisen tarttumisen tuntoisuus muodostaa avaruuden äärelliset rajat. 
Myöhemmin lapsella on itsellään itsessään tämä kielen ulkopuolinen 
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merkki, kielen modaalisena rakennusaineena olevaksi tuleva omarytmisyy-
den ja eron-käsitteen kehollinen tuntoisuus. Kyseessä oleva toiminnallinen 
merkkiytyminen näyttäytyy esimerkkiaineiston ensimmäisessä ja toisessa 
narratiivissa (s. 150–153). 

Kulttuurisen symbolisaation rajalla on malleissa Z (x) ja käännetty 
Ƨ-malli dialogia edustava ja toteuttava sinä-positio. Siihen sisältyvä toinen 
on lapsen ensimmäinen mielen potentiaalinen rajanylityspaikka, jossa kieli 
ja toisaalta eri taidemuodoissa aksentoiva prosodinen energia voivat avata 
tietä kommunikoinnin toteutumiselle. Liikkuvan symbolisen ei-autismin 

Käännetty Ƨ-malli: prosodisen merkin universaali semiosis.
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puolella on tuo kommunikoiva toinen, vielä tuntematon subjekti-”minä”, 
aktiivinen toimija ja havaitsija. Autismin moodissa khoraan syntynyt Moi-
subjekti kiinnittyy kehollisen liikkeen kineettiseen pysyvyyteen (ks. toiston 
spiraali Ƨ-mallissa). Kiinnittymisen mielellinen entiteetti on toisen silmin 
passiivinen, irrallisuuden ja absurdin pakkoliikkeen väliin kiilautunut ja 
sen vuoksi eksistentiaalisesti olemistaan jatkuvasti kysyvä, siinä mielessä 
toisaalta avoin ja rajaton. Keholliseen ruumiillistunut kineettinen dynaa-
misuus paljastaa autismissa kristevalaisen puhuvan subjektin. Kineettinen 
energia on liikkuvuutta, joka ohittaa kielen, mutta solmiutuu sisäisessä 
varhaisessa sanassa ilmeneviin prosodisiin piirteisiin. Vaikeassa autis-
missa käyttäytymisen kuva on primaarielävyyttä, neurobiologisen vaurion 
sisäistä heterogeenista prosessia. Se on tiedostamattoman nopeaa ja häily-
vää pinnanalaista, avoimen ihottomana ilmenemään pyrkivää kohteetonta 
energiaa. Näyttäytyessään ja tullessaan tulkituksi normista poikkeavana, 
sen sisällöistä on vaikea erottaa hitaan kehityksen positiivisia autistisen 
Moin sosiaalisuutta tavoittelevia itsen (self) merkkejä. 

Moi:n autistinen Dasein löytää tauottomalle liikkuvuudelleen peilaa-
van tarttumapinnan musiikillisen prosodiikassa. Se tunnistaa aksentoivat 
merkit ruumiillisesti omikseen, ja alkaa väistellen ylittää vierasta kielen rajaa 
kohti Soi:n elämismaailmaa musiikista löytyneiden transmerkkien avulla. 
Musiikki avautuu kahden välillä olevaksi soivaksi ajalliseksi tilaksi puhu-
tun kielen vuorottelevaan asemaan. Moi:n suuntautuminen kohti proso-
disten merkkien täyttämää ”soivaa” toista (Soi) alkaa vakiintua ja merkitsee 
prosodisten merkkien liikkeen sekä ”soivan kohteen” omalla liikkeellisellä 
käyttäytymisellään. Vähitellen transmerkkien kommunikoiva tunnistu-
minen muuttuu ilmaisevaksi proto-musiikilliseksi kommunikoinniksi. 
Musiikin symboliseen liittymisen kautta autismin Moi alkaa toimia osittain 
toistamispakon ulkopuolella. Subjektiuden rajat alkavat erottua symboli-
seen identifioitumalla (Siltala 2011). Se johtaa kielen rajan ilmaisulliseen 
ylittämiseen ja tuntemattoman subjekti-”minän” löytymiseen ei-autismin 
Soi:n vyöhykkeellä, sekä myös autistisessa toistamisessa vasteettomaksi 
ilmenneen ”Sinän” tilalla. Semioottisen ja symbolisen väliseen siirtymään 
ruumiillistuneet tunto-, kosketus-, liike-, rytmi-, tila- ja ääniaistimukset 
(Kristeva 1993, 11) sekoittuvat mielen musiikkina liikkuviin biosemioot-
tisiin prosodisiin merkkeihin, joiden kautta kehittyvän kielellisen sisäinen 
synesteettinen sana muovautuu dialogiin diskurssin kolmanneksi kerto-
jaksi. Terapeutti edustaa autistisen lapsen musiikillisessa kohtaamisessa 
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aluksi Soi-positiota, koska minän ja sinän olemassaolemisen muodot eivät 
autismin kokemusalueella merkitse ja tunnista toisiaan. Toinen on ensin 
autistiselle lapselle esimerkiksi kuin ”soiva instrumentti”, liikettä ilmaiseva 
tilaa asuttava olio, ajoittain havaittava merkki jostakin johonkin. Ensin 
liikkuva ja sen jälkeen toistuva ääni, rytmi, voimakkuus ja prosodinen jat-
kuvuus – ovat ruumiillinen ja liikkeellinen lähtökohta lapsen varhaiselle 
auditiivis-visuaaliselle välimatkan ja tilan keksimiselle, sekä toisen ihmisen 
havaitsemiselle.

Tutkimuskohteen eksistentiaalisemioottinen ja psykoanalyyttinen tul-
kinta johtavat prosodisten piirteiden universaalin merkkiluonteen ja var-
haisen merkityksenmuodostamisen tunnistumiseen.

Prosodinen merkki on kielellisesti kulttuurinen, mutta kehomielen 
ja musiikillisen merkkinä sen ulottuvuudet ovat universaalit huolimatta 
siitä, että musiikki sinänsä on kielen tavoin myös kulttuurista. Prosodisten 
merkkien tulkinnassa vahvistuvat musiikin kulttuurinen subjektius (Soi), 
sekä prosodisen merkin (Moi + Soi) kommunikoiva merkitys. Voimakkain 
musiikillinen aksentti syntyy merkkien kommunikoivissa liikkeissä ruu-
miillisen, musiikillis-äänellisen ja musiikillis-kielellisen kokemisen ja sisäis-
ten tunnemerkitysten muodostumisen välillä. Se tarkoittaa, että (Moin) 
eksistentiaalisemioottisen ”minän” (Dasein) yksilöllisessä subjektiudessa 
viriävä prosodisten merkkien musiikillisuus ja varhainen kokemuksellisuus 
on itselleen olemisena ulkopuolelta määrittelemätöntä. Musiikin subjek-
tiviteetin määrittelemättömyys on sen sisäisyyden merkitsemässä yksilöl-
lisen kokemisen symboliikassa. Se luo vertautumattomuuden metaforan, 
joka ollessaan musiikillisen sisäisyyden merkitsemänä subjektin merkkinä 
ainutlaatuinen, muuttuu juuri tämän ainutlaatuisuuden ilmenemisessä 
yksilöllisestä yleiseksi ja universaaliksi. Prosodinen merkki löytyy musii-
killisesta kielelliseen ja edelleen keholliseen ruumiillistuessaan kommu-
nikoivana ensimerkkinä myös eläimillä emon ja poikasen varhaisessa 
vuorovaikutuksessa. Merkki ei takaudu piirteeksi tai signaaliksi. Se saa 
myös eläinten kommunikoinnissa ulkopuolisen kohteellisen merkityksen. 
Se vakiintuu jokapäiväisen kehittymisen ja huolenpidon alkuäänteinä ja 
myöhemmin samoin kuin ihmisellä sisäisen ilmaisun lajityypillisenä rep-
resentaationa.

Musiikin skemaattista subjektiutta vahvistaa musiikin sisäisten merk-
kien välinen prosessi, jossa prosodisten merkkien vuorovaikutukselliset 
laadut vastaavat varhaisen primaarihavainnon modaliteetteihin. Musiikil-



228 — Musiikki ja autismi

lista voidaan luonnehtia kielellisen ruumiillisessa sisäisyydessä jatkuvaksi 
symbolisen ajattomuuden merkiksi, sen toteutuessa kokemuksellisena 
puhuvan subjektin ja sanattoman taiteellisen ilmaisun dialogisessa merki-
tysten vaihdossa. 

Prosodinen merkki liikkuu käännetyssä Ƨ-mallissa kommunikoivana 
symbolina sekä khoran että khorassa merkkiytyvän autismin (Moi) tilassa. 
Sen vaikutus kattaa lisäksi kielen ja musiikin jakaman viestintää välit-
tävän vyöhykkeen, jossa yksilöllinen toinen on autistisen lapsen kehitty-
vän havainnoinnin ilmaisullisena keskipisteenä. Prosodisen merkin liike 
ulottuu myös ei-autismin vuorovaikutusalueelle, jonka vapaasti kommu-
nikoivassa liikkeessä merkkiytyvä (Soin) ilmaisu on vastakohta autismin 
khorassa kiinnittyneelle kohteettomalle toistamiselle. Ƨ-mallissa koko 
kuvion ala kuvaa päättymätöntä merkityksenmuodostumista. Merkkiy-
tyvä tila on Z-malliin verrattuna plastisemmin muotoutuvaa häilyvän ja 
kineettisen vuorovaikutuksen aluetta. Kielellinen tarkoittaa subjektien 
sisäisyydessä tapahtuvaa signifikaatiota laajemmalla vuorovaikutuskeino-
jen asteikolla kuin subjektin arbitraarisesti kieleen koodautuneen sosi-
okulttuurisen Z-mallin liikkeissä. Toisaalta Z-malliin sisältyvät hypyt, 
poikkeamat, säröt ja murtumat ovat symbolisesti samaa eksistentiaalisen 
liikettä (M1) position ollessa mallien yhteinen jaettu. Käännetty Ƨ-malli 
sijaitsee kokonaisuudessaan Z-mallin alkupisteessä (M1) ja kuvaa primaa-
rihavainnon ja -kehon (act-sign) tilaa autismin ”imaginaarisessa” M1:n 
moduksessa. Se tarkoittaa oletettua varhaisen kehitysvaiheen sisäistä tilaa 
tai olosuhdetta, jonka ajatellaan aukeavan toistuvasti autistisen lapsen pri-
maarin havaintomaailman moniaistisuuteen. Autismissa eksistentiaalinen, 
mahdollinen ei-etenevä toistuva liike, jää prosodisten merkkien ilmenemi-
sen alueella (M1) moduksen rajaamaksi aistimellis-affektiivisen tapahtu-
misen laaduksi. (M1) tarkoittaa tahtomisen ja haluamisen moraliteettia, 
joka motivoi subjektin havahtuvan kehitykseen suuntautumisen. Tutki-
muskohteena olevan prosodisen merkin ilmeneminen ja merkkien kom-
munikoiva toiminta tapahtuu kaikissa eri muodoissaan Kristevan khorassa 
(M1), joka on ”sanaa ensisijaisempi, tila, jossa olemassaolo saadaan.” Kris-
tevan ”semioottisessa” liikehtivä khora ei ole säännötöntä kaaosta vaan syn-
tyvää kannatteleva biopsykofysiologisesti luova säännöstö. Sitä kuvataan 
ajallis-aistimuksellisena tilana, jossa sävyt, lämpötilat, katseet, eleet, liik-
keet, tunnot, hajut, maut, äänet, muutokset ja niiden rytminen vaihtelu 
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ovat toista aistivan ja kysyvän prosodisen merkin alkukuvia. (Kristeva 1993, 
156.) 

Prosodisen merkin sijoittuminen musiikillisena kehollis-aistimellisena 
jälkenä Kristevan khoraan osoittaa, että primaarielävyyden ei-tietoinen 
kokemisen tila on syn-esteettisenä ja syn-energeettisenä hetkenä olemassa 
myös vaikeasti autistiselle lapselle. Kristevan khora on ollut semiootti-
nen symbolista odottava selittämätön, josta ei ole aikaisemmin puhuttu. 
Ei-tietoinen on meissä meille tavoittamatonta. Sen tuntu liikkuu lähellä 
itselleen tai itseä varten olemista, mielellään olemisen tilaan tahtomista. 
Kristevan khora on tulkintani mukaan varhaisen elämän ensimmäinen 
transsendenssi. Se on sartrelaista vapautta täynnä ei-minkään täyteyttä, 
minän ulkoisuus virtaavan kehollis-aistimellisen primaarielävyyden sisällä. 
Se on viettien varhainen viite siitä, että luova, transsendentaalinen minuus 
on kehollisuuteen kiertyneessä semioottisessa. Prosodiset merkit tarttuvat 
semioottisessa ensimmäiseen transsendenssiin, joka myöhemmin sisältyy 
vaihtuvina emootioina prosodisen kirjoittamattoman kielellisen liikkeisiin. 
Se sisältää tahdon (désir) ja toiveen universaaleja suuntautumisia takaisin 
ei-minkään täyteyteen, kokemuksiin kaukaisen sanattoman sisällä, minän 
ulkoisuudessa kielellisen diskurssin tavoittamattomissa. Autismi on eri 
kehitysvaiheissaan kiinnittynyt khoraan, koska sen aistimellis-affektiivi-
nen elämismaailma liikkuu vaistomaisesti nopean primaarihavainnoinnin 
ja tiedostamattoman kognition varassa. Autismin merkityksenmuodostus 
ei liity khorassa varhaisen iän, vaan yksilöllisen kehitysiän ja autismin sito-
miin merkityssuhteisiin. 

17.1 Kielellinen vs. musiikillinen 

Paul Ricoeurin tulkinnan teoriassa kirjoitettu kieli osoittaa diskurssin kri-
teerit. Kirjoitetussa kielessä kaksoismerkitysten konflikti ja tulkinnaksi 
etenevä tekstin merkityksellistäminen ilmenevät kirjoitetun diskurssin 
luentaan sisältyvinä mentaalisina tapahtumina. Diskurssin kriteereillä 
Ricoeur viittaa toistuvasti tunnistuviin merkkeihin, jotka varmistavat teks-
tin symbolista kestävyyttä monimerkityksisen tulkintaprosessin aineis-
tona. Merkityksen kestävyys edellyttää tekstiltä itseyttä, johon kuuluu 
myös toistuva uusiutuvuus ajallisessa luennan ja aikalaistulkinnan kier-
rossa. Määrittelen prosodisen merkin Ricoeurin mainitsemiin diskurssin 
kriteereihin. Ne ovat ihmisen sisäisyydessä toistuvasti tunnistuvia merk-
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kejä ja merkityksellistyvät sen vuoksi myös kirjoitetussa kielessä, kun on 
kysymys taiteellisen tekstin luennasta mentaalisena tapahtumana. Proso-
dinen merkki ilmenee mentaalisesti, kun sen syvyys syttyy lukijan mielessä 
ja herättää tekstin mielen. Samalla tavalla musiikki avautuu soittajalle ja 
kuulijalle tai kuvataide teoksen katsojalle, ruumiillisen mielellisinä koke-
muksellisina sisältöinä. 

Musiikiksi kirjoitetun diskurssin kriteerit ovat luettavissa ja manifes-
toituvat kirjoitetun teoksen sijaan kuunnellusta auditiivisesta tekstistä. 
Musiikillisessa diskurssissa soivasta tekstistä alkavat selittyä symbolit, 
jotka viittaavat esitettyyn, soitettuun, laulettuun ja kuunneltuun musiik-
kitekstiin, mutta merkkiytyvät vasta edustumalla esittäjän ja kuuntelijan 
kokemuksiin. Tulkinnat ja symbolien muodostus jakautuvat esitettävän 
musiikin, soittajien ja kuulijoiden sekä kulttuurisen kontekstin kesken. 
Musiikin symboliikka luo diskursseja sitoutumisessa aikaan ja paikkaan, 
autismin ja autistisen soittajan tai kuuntelijan kulttuuriteksteihin, sekä 
samalla tavoin musiikkiterapeutin ja tutkijan kulttuuriteksteihin. Musiik-
kiin kommunikointinsa perustava diskurssi (keskustelu) luo semioottisesti 
auditiivista tekstiä. Auditiivinen teksti koostuu kuulijalle musiikillisen 
sisäisistä merkeistä, jotka odottavat mentaalista tulkintaa ja merkkiytyvät 
aistimellis-affektiivisen primaarihavainnointimme voimasta välittömästi. 
Autistinen lapsi jää kiinni primaarihavaintoon oletettavasti siksi, ettei 
hänen toisin toimiva mielellisyytensä ole saavuttanut transsendentaalisen 
minuuden mentaalisia valmiuksia liikkua ajattelussa havaintoa ennakoi-
viin ja sen jälkeisiin mielen kiinnittämiin tiloihin. 

Musiikki on symbolista. Se on ihmisten havaintoina, tapahtumisina ja 
tekoina yleistä, mutta kokemuksena aina syvimmillään subjektiivista. Sym-
boleja voidaan tulkita selittämällä, mutta niiden ymmärtäminen edellyttää 
symbolin merkitysten merkityksellistymistä. Tulkinnan ja merkityksellis-
tymisen välillä on Ricoeurin mukaan näennäinen ristiriita, jonka niiden 
dialektinen suhde prosessuaalisesti kehittyessään ratkaisee. Musiikillinen 
ilmaisu koostuu musiikin, kommunikoinnin (intersubjektit), tavoitteiden 
ja tavoitteettomuuden kontekstuaalisista tekijöistä. Musiikillisen ilmaise-
maa kommunikoinnin kaksitahoista tapahtumaa merkitsevät prosodiset 
merkit musiikissa, esittäjässä, kuuntelijassa, kokijassa, käyttäytymisessä, 
vuorovaikutuksessa ja musiikin tulkinnassa. 

Mentaalisia merkityksiä ei voida löytää mistään muualta kuin itse dis-
kurssista (Emt. 39). Se tarkoittaa tässä musiikillisen tutkimista prosodisen 
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merkin ilmenemisessä ja mielenkiinnon kohdentamista musiikin sisäisiin 
merkityksiin. Musiikin merkitykset syntyvät ajallisissa konteksteissa ja 
manifestoituvat ihmisten kokemuksina. Musiikki on diskurssina esittävää 
ja soivaa. Se on kuunneltavaa, sekä kuulijaansa tallentuvaa astuessaan kir-
joitetusta teosmuodostaan taiteelliseksi puheeksi (parole). Semioottisesti 
musiikki on kulttuurisen ja yksilöllisen puhunnan metakieltä. Se taipuu 
viestivän subjektin ääneksi taiteellista puhetta ohjaavissa sisäisissä intenti-
oissa ja niiden olemassaolosta viestivässä ilmaisussa. Musiikillinen puhunta 
viestii kielellisen tavoin vasta sen jälkeen tai siinä hetkessä kun toinen on 
vastaanottajana tunnistanut puhujan ilmaisusta ’jaetun intention yhtei-
set jäljet’. Yhteiset jäljet ovat jaetuksi tulevan kommunikoinnin ja koodin 
merkkejä. Ne subjektoivat merkkiprosessien välittäjänä toimivan ilmaisun 
diskurssin kolmanneksi merkkitodellisuudeksi. Kolmas subjekti (objekti) 
on dialogin synnyttämä musiikillinen konteksti, joka kehittyessään saa 
ilmaisevan, kommunikoivan ja esittävän olemassaolemisen muodon. Kol-
mannen läsnäolo, elävä vuoroin puhumisen kehityskulku, subjektoituu 
metaforisesti ja alkaa edustaa ”puhuvaa subjektia”. Musiikillisen kolmatta 
subjektiutta edustava luova aspekti alkaa tuottaa ja prosessoida sitä mitä 
todella sanotaan ja halutaan sanoa, myös sanattoman kommunikoinnin 
sisältönä. Näin subjektit puhuvat musiikillisessa dialogissa sen sisällä mitä 
ja miten halutaan soittaa ja tehdä musiikkia. Musiikillisen motivoitu halu-
amisen ja tahdon modaliteetti avaa lapsen musiikkielämykselle ja musi-
soimiselle tilan kristevalaisen khoran semioottisessa (M1). Tässä tilassa 
musiikillinen muodostaa merkityksiä tuntoisuuksina, kosketuksina ja 
liikkeenä. Musiikillinen luo ajan ja tilan ruumiillistuvina rytmeinä ja ääni-
aistimuksina, jotka tunnistuvat lapselle primaarielävyyden synergeettisina 
intuitioina. Näistä sisäisyyden intuitiivisista muodoista alkaa havaitsevan, 
eksistentiaalisen minän aistiva liike kohti kokemuksellisuutta, joka ennus-
taa olemassaolemisen muutosta tahtomisen (M1) tilasta mahdollisuuksien 
(M2) kautta tietämisen (M3) modaliteettiin. 

Autismin sävyttämässä eksistentiaalisssa tilassa, subjektiuden häilyvyy-
dessä, kielellinen ilmaisu on niukkaa tai tulkitsemattomuudessaan rajat-
toman moni-ilmeistä. Vuorovaikutuskulttuurin poikkeavuuden vuoksi 
autistisen ihmisen kommunikointi on ennakoimattomissa tilanteissa sosi-
aalisesti suuntautumatonta. Vaikuttaessaan kohteettomalta se jää vaille 
vastaanottajan tulkintaa ja toisen sille antamaa merkitystä. (Emt. 34). Kieli 
(sanat) ei ole itse kokemuksellista, vaikka sillä toiseen suuntautuessaan on 
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ajalliseen liittymisen aloittava rooli. Jokelteleva äänentuotto tai autismiin 
liittyvä ”mölyäminen” voi olla ääntelijälle itselleen autokokemuksellista 
herättäessään aistittavia kehoresonansseja tai luodessaan (dokumentoi-
dun) tunteen yrityksestä olla omalla äänellään ilmaiseva subjekti. Se voi 
olla autistiselle lapselle yritys sanoa kehollisessa ”mielessään” sitä mitä 
tahtoisi tarkoittaa, vaikka ilmaisu ei neurobiologisesti artikuloidu toisen 
ymmärtämäksi sanaksi. 

Autismin suuntautumattomat intentiot ohittuvat, katkeavat ja kuih-
tuvat usein ennen kuin ehtivät lähteä matkaan kohti toista. Lapsen kom-
munikointiyritykset voivat olla aluksi katoavia, huomaamattomia hetkiä. 
Muuttuessaan toistuviksi ne alkavat muodostaa kontekstuaalista järjestel-
mää, jossa dialogin käyttämä kieli syntyy ja kehittyy. Musiikillinen dia-
logi on ajalliseksi jäsentyvää rytmistä diskurssia. Ei-kielellisen vuorottelun 
muodostamassa dialogissa kommunikointi luo itse itsensä musiikillisen ja 
moniaistisen ilmaisun varannoista. Moniaistinen sanaton diskurssi sisäl-
tyy käsitteenä Julia Kristevan semioottiseen khoraan. Ei-kielelliset tosiasiat 
ovat yhteenkietoutuneina kielellisten piirteiden kanssa. Tunnemerkitykset 
ovat kielellisten tosiasioiden kätkemiä prosodisia eleitä. Nämä tekijät – joi-
hin kuuluvat fysionomia (ilmeet), eleet ja äänenpainot – ovat vaikeammin 
tulkittavissa, sillä ne eivät perustu erillisille yksiköille. Niiden paraling-
vistiset koodit ovat häilyvämpiä ja niiden viesti helpompi kätkeä tai vää-
rentää (Ricoeur 2000, 96). Tunneilmaisu, tunteiden merkkiytyminen, ei 
siis perustu erillisille yksiköille. Sen on ketjuunnuttava keholliseen musii-
killisen ja kielellisen sisällöiksi tutkimuksen kohteena olevien prosodisten 
merkkien tavoin (tai niissä) voidakseen muuttua ihmisten välillä liikku-
vaksi kommunikoinniksi.

17. 2 Musiikin mieli 

Prosodiset merkit sulautuvat puhuttuun kieleen piilevinä itsestäänsel-
vyyksinä. Puheeseen ankkuroituvan kontekstin ymmärtäminen jäsentyy 
kieleen sisältyvinä vastavuoroisina eleinä ja ilmeinä prosodisten piirteiden 
läsnäolosta ja niiden subjektia ohjaavista sisäisistä modaliteeteista. Kielen 
ja kielellisen olevaksi tuleva mieli syntyy subjektin kokemusten ja tuntoi-
suuksien prosessuaalisissa kehollisen merkeissä. Sanan puhutuksi tulemi-
nen motivoituu tahtomisen, osaamisen, voimisen, tietämisen ja täytymisen 
kielellistä kannattelevista tietoisuuden moduksista (Greimas, Tarasti). 



233 — Luku 17. Musiikillisen alku (matrix) – Ƨ-malli 

Merkin kohtaamisen hetki, joka on subjektiton ja objektiton (ikään kuin 
tauko), Sartren Nèant, ei ilmene kielessä ilman prosodista merkkiä, eksis-
tentiaalisen häivähdystä jostakin sanoja syvemmästä. Tietoisuuden hetki 
vailla mitään muuta muodostaa ”olemassaolemistamme tauottavan” mer-
kityksensä musiikkiin ja muihin taiteellisen muotoihin. Taide luo tilan elä-
mykselle, jossa taiteellisen kokemuksen tavoittava ihminen löytää merkin 
tai merkityksen teoksen kautta itsessään ja olemisena itselleen. 

Musiikilla on kielen tavoin oma kielioppi, jota se noudattaa. Musii-
kin syntaktiset transformaatiot kertovat musiikin aikaan ja yhteisöllisiin 
tapoihin sitoutumisesta. Musiikkityylit, tavat, teknologiat ja käyttötarkoi-
tukset muuttuvat, mutta musiikillisen kieliopin luonut äänellinen perusta 
on syvälle juurtuneessa ajallisessa merkityssuhteessa ihmiseen. Se on ole-
massa samoin kuin subjektiivinen ja kulttuurinen kognitiomme, joka kiin-
nittää musiikkiin sisäisyyden tiedostamatonta merkkiä etsivän taiteellisen 
tunteensa ja tieteellisen tahtonsa. Musiikillinen dialogi havainnollistaa 
tutkimuksen esimerkkiaineistossa, että musiikilla on (autistisen) lap-
sen primaarihavainnossa tärkeä proto-kielellinen tehtävä (pre-sign). Sen 
kommunikoiva sisäisyys alkaa luoda äänellistä horisonttia ympärillä liik-
kuvasta maailmasta. Toimiessaan sanattoman symbolina musiikki ohjaa 
(act-sign) subjektien merkityksenmuodostusta, mikä tarkoittaa myös 
autistisen subjektin heräävää motivaatiota ja aktivoitumista musiikkiin 
suuntautumisessa. Musiikkielämyksinä ja musiikillisena ilmaisuna etene-
vää merkityksenmuodostusta seuraa vähitellen kokemuksellinen tulkinta 
(post-sign), sekä merkin kognitiota (tietoisuutta) toistuvasti vahvistava 
ymmärtäminen, joka merkitsee kommunikoivan taiteen kielen käyttöön 
ottavaa omaksumista. 

Prosodinen piirre liikkuu musiikillisen merkiksi vakiintuessaan ja 
merkitystä muodostaessaan musiikillisen ilmaisun, sävellyksen sisäisten 
merkkien ja kuuntelukokemuksen välisessä emotionaalis-kognitiivisessa 
kolmiossa. Esittäjä, säveltäjä ja kuuntelija löytävät prosodisen merkin 
funktion musiikillisessa kontekstissa. Uutta luovassa, esittävässä – ja kuun-
televassa musiikkisuhteessa (elämyksessä, musiikkikokemuksessa) on kysy-
mys prosodisen havainto- ja merkitystodellisuuden toistuvasta uudelleen 
muotoutumisesta taiteellisen vuorovaikutuksen sisäisinä merkityksinä. 
(Vološinov 1990, 75.) Musiikilla on sekä kulttuurisena, että yksilöllisenä 
kokemuksena ihmisen sisäisyyden määrittelemä merkitys ja mieli. Musii-
kin mieli on muuttuva ja muunteleva. Se on ajallisuudessa kommunikoiva 
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olosuhde, johon ihmiset kiinnittyvät ydinolemuksensa biologisin ja koke-
muksellisin sitein. Kokemusta edeltävä minuus kääntyy elämän ensihet-
kistä ääntä tai äänisarjoja kohti havaitakseen ja tunnistaakseen itsensä 
ulkopuolisia entiteettejä. Eksistentiaalinen minä – transsendentaalinen 
ego – suuntautuu toista kohti ymmärtääkseen vähitellen ei-minän ja tul-
lakseen tällä tavoin tietoiseksi olemisensa tiedostamisesta itseään varten 
(Appignanesi 2008, 90; Sartre, 1943.) 

Kysyessäni tutkijana, mikä on musiikissa tai musiikkina ilmenevän ole-
van merkitys ja mieli, en aseta kysymystäni yksin. Käsillä oleva aika sekä 
ajassa liikkuvat merkitystodellisuudet, musiikkikulttuuriset virtaukset 
ja yhteisölliset käytänteet määrittelevät ja kysyvät samaa musiikin merk-
kimaailmaa sekä sen ”täällä olemisessamme” vaikuttavaa moniulotteisen 
sisäisyyden mieltä. 

Ranskalainen filosofi, Jean-Luc Nancy (2010) viittaa Heideggeriin, 
joka sanoi että ”olemisen mieltä ei voi todistaa vaan sitä on ajateltava ja 
kysyttävä” (Nancy, 2010, 16–17). Nancyn mukaan vaatimus tuntea asioi-
den mieli vain vahvistuu kun asiat lisääntyvät. Asioiden mieli löytyy vasta 
kun tutkitaan, mitä niihin historiassa ja meidän maailmassamme latautuu. 
Historian tunteminen selittää meille tähän läsnäolevaan hetkeen tule-
mista, mutta tämä päivä kysyy jo olemisensa mieltä tulevassa huomisessa. 
Asioiden mieli on yleisesti sidottu kulttuurin arvoihin ja asennemuutok-
siin. Nancylle asioiden yksilöllinen mieli on sidottu sanoihin, ajatusta ei 
ole ilman ilmaisua ja sen tapahtumapaikkaa. Muusikolle ajatus ja asioiden 
mieli sitoutuu myös säveliin, musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin liikkei-
siin. Musiikillinen ele vakiintuu mielen sisältöinä ajatteluun, mutta ylit-
tää sanan ollessaan samanaikaisesti kieleen sisältyvä mentaalinen merkki. 
Nancyn käsittelemien ajatusten tapahtumapaikkana voi olla vain sana, 
johon kaikki olemisen mieli kiteytyy. Nancyn sana on Corps, toinen Nan-
cyn avainsana, jonka lukemattomat kuolevaiset – maailmalliset muodos-
tavat, on maailma, monde. Nancylle mieli sijaitsee tai tapahtuu ruumiissa. 
Se ei missään tapauksessa ole syy, perusta, sisältö eikä merkitys (Emt. 19). 
Sanalla on merkitys. Nancylle sana on merkki täynnä muuttuvia ja risteile-
viä merkityksiä. ”Kirjoitus” ei tarkoita tai ole jonkin mallintamista ja todis-
tamista. Se on ele, jolla kosketaan mieltä (Emt. 38). 

Vastaavasti äänellä on musiikissa merkitys. Se on eksistentiaalinen 
merkki, ilmaiseva ruumiinosa, semanttinen ele, joka koskettaa ulkopuo-
lella olevaa toista tai toista meissä itsessämme. Samoin kuin sana tai sanat 
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luovat Nancylle kirjoituksen, ääni tai äänet synnyttävät muusikolle musii-
kin. Semioottisesti ”kirjoituksessa” ja musiikissa on molemmissa kysymys 
taiteeseen tallentuneista sisäisistä merkeistä, jotka merkkiytyessään luovat 
subjektin maailman (monde). Nancylle olemisen mieli kiteytyy ajatus-
ten tapahtumapaikkaan (Corps), jossa asioiden mieli sitoutuu sanoihin. 
Musiikki sijoittaa olemisen mieltä kysyvät ajatukset samaan paikkaan. 
Tapahtumapaikkana on ruumiillisen signifioima ilmaisu, joka ajattelee 
sävelin. Nancylle ”kirjoitus” on mieltä koskettava ele. Eleen merkki tai 
merkitys ei ole yksin konventiolle alistunut sana, vaan sanan täyttyvään 
kokonaisuuteen viittaava laajemmin merkitsevä sisältö tai sisällön osa. Ele 
on liikettä. Mielen koskettaminen sisältää aina jonkinasteisen muutok-
sen. Mieltä koskettavat eleet ovat sisäisiä somaattisen emootion (Dama-
sio) herättämiä eksistentiaalisessa liikkeessä virtaavia tajunnan situaatioita, 
psyykkisiä tuntemuksia. ”Kirjoitus” edustaa Nancylle mentaalista liikettä, 
henkilökohtaista sisäistä liikahdusta, joka muuttaa kokijaansa, mutta säi-
lyttää ei-materiaalisuutensa väistämällä ääneen lukemisen fyysisen mani-
festin. Sanoina etenevä ”Kirjoitus” voi olla mieltä koskettavana eleenä 
”hiljainen luettu” ja sellaisena merkitsevä. Sävelinä etenevä musiikki on 
nuottikuvana Glenn Gouldin sanoin ainoastaan vain luovan prosessin läh-
tökohta. Musiikissa ilmenevä mentaalisuus edellyttää eksistenssiinsä fyy-
sistä soittimellisuutta, esittämisen tai kuuntelemisen, kuulluksi ja teoksi 
tulemisen kokemuksen. Musiikillinen ele koskettaa mieltä vasta esitettynä, 
soivana kommunikoivana rakenteena. (Mantere 2006, 71). Toisaalta audi-
tiivinen aivokuori (cortex) voi aktivoitua myös auditiivisen tapahtuman 
puuttuessa sisäisen kuulemisen prosessina (auditory imagery). Kuvitteel-
lisesti toteutettu soittoharjoittelu voi aktivoida lihakset ”hiljaiseen har-
joitteluun” (Zatorre 2011). Kognitiivinen prosessi kielellisen ajattelun 
musiikillisena vastineena on nimetty audiaatioksi (Gordon 1984, 1986; 
Ahonen 2004, 138; Biklen 2005). Audiaation olemassaolo viittaa aivo-
toiminnoissa tapahtuvien aistimellis-affektiivisten prosessien muuttu-
viin automaatioihin. Autistisen lapsen kuvitteellinen (kommunikoinnin) 
”hiljainen harjoittelu” aktivoi häntä tauotta. Hän on nopean ja hallitse-
mattoman havaintokykynsä vuoksi jatkuvasti alttiina vyöryville sosiaali-
sille tapahtumille. Ne tosin lisäävät hänen kokemuksellista kognitiivista 
tietoaan maailmasta. ”Hiljaisen harjoittelun” hyödyt jäävät toisilta huo-
maamatta, koska toiselle ihmiselle on luonteenomaista havaita henkilö-
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kohtaisen esi-merkkinsä ohjaamana sitä, mikä on tuttua ja helposti itselle 
avautuvaa. 

17.3 Merkitsevä subjekti 

Hans-Georg Gadamerin vihje taideteoksen ontologian ymmärtämiseksi 
on pelin idea. Jos peli alistuu pelaajan objektiksi, se ei ole enää peliä. Pelissä 
tai leikissä määräävänä tekijänä ei ole pelaajien tietoisuus vaan dynaami-
nen peli itsessään. Pelin subjektina on peli itse. Musiikin dynaamisena sub-
jektina on musiikki itse. Joksikin tulemisen semioottisessa sisäisyydessä 
merkin muodostumisen ”totuus” on tapahtuminen itse. Siinä sen merk-
kiprosessi sekä paljastaa että peittää itsensä (Huttunen 1999, 16). Hege-
liläisittäin voidaan sanoa, että (peli) tässä tutkimuksessa musiikki on se 
prosessuaalinen totuus, joka on olemassa itsessään ja itselleen. Kuten peliä 
tai leikkiä, musiikkia (taideteosta) ei voida johtaa eikä käsittää osallistu-
jien tietoisuuksista käsin. Se on enemmän ja ennakoimattomampaa kuin 
osallistujien tietoisuuksien summa tai synteesi. (Emt. 16) Gadamer rinnas-
taa pelin taideteokseen samoin kuin Friedrich Schlegel. Musiikki on pelin 
tavoin taideteos. Musiikki ei asetu tietoisuuden kohteeksi – ollakseen tai-
deteos – vaan se asettuu kohteellistamista vastaan itse olevana, tapahtu-
vana taideteoksena. ”Taiteen kokemuksen subjekti, siis se joka jää ja kestää, 
ei ole kokeva subjekti, vaan taideteos itse” (Gadamer 1965, 98). Musiikilla 
ja taiteella yleensä, taideteoksella on oma olemisensa (olentonsa; Wesen), 
joka on riippumaton osallistujien ja kokijoiden tietoisuuksista. Taideteok-
sessa totuus ei kuitenkaan ole jokin staattinen entiteetti, jonka eri subjektit 
voivat kokea tai havaita samalla tavalla. Taideteoksen totuus on yllä mai-
nittua tapahtumista (ereignis). Se ei ole samana pysyvää, totuus on sen pal-
jastumisen ja peittymisen prosessissa. 

Kun musiikillinen dialogi ymmärretään gadamerilaisittain pelinä, sen 
totuus on sen ”tapahtumaluonteisuudessa”. Dialogin onnistuessa se alkaa 
tapahtua ja paljastaa itseään. Dialogi sisältää oman immanentin logiik-
kansa, joka pääsee esiin vain ”pelatessa” ja nimenomaan yhdessä pelatessa 
(musisoidessa). Dialogissa voidaan päästä diskurssin ja aiheen suhteen 
tulokseen, joka on enemmän kuin dialogiin osallistuvien” keskustelijoi-
den” mielipiteiden summa, tai jota ei voi ennen dialogin tapahtumista 
johtaa siihen osallistuvien ihmisten tietoisuuksista. ”Se, mikä tapahtuu 
omassa totuudessaan, on logos. Se ei ole sinun eikä minun ja täten ylittää 
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osallistujien omat mielipiteet jopa niin, että keskustelun vetäjä tietää, että 
hän ei tiedä.” Gadamer jatkaa”... se (”dialektiikka”) on taitoa muodostaa 
käsitteitä yhteisen merkityksen työstämisen kautta” (Gadamer 1965, 350; 
Huttunen 1995). Näin dialogissa ilmenee itse asia tai hegeliläisittäin sanot-
tuna idea, joka on enemmän kuin dialogiin osallistuvien erillisten pohdin-
tojen summa (pre-sign) ennen dialogin tapahtumista. Dialogissa tapahtuu 
logos, idea tai itse asia, joka itsessään on totuus sinänsä. 

Musiikillisessa dialogissa merkitsevä subjekti on musisoiminen, jonka 
”tekeytyvissä käsissä” soiva dynaaminen maailma tunnistuu osallistujille 
riittävässä määrin yhteisiksi merkityksiksi. Merkityksen jakaminen, yhtei-
nen ymmärtäminen on inhimillinen kokemus, jonka perusta liittyy yleisesti 
varhaiseen aistivaan havaitsemiseen. Merleau-Ponty puhuu alkuperäisestä 
havainnosta, jossa ihmisten yhteisyys on maailmasuhteessa läsnä. Aistimi-
nen on molemminpuolista kommunikoivaa mukanaolemista maailmaan 
suuntautumisessa (Laine 1993,105). Pelin, soittamisen, improvisoinnin ja 
leikin vapaat ideat subjektoivat dialogin toiminnallisen instrumentin ja 
vuorovaikutteisen toiminnan. Prosodisten merkkien paljastuminen musii-
killisen ilmaisun aistimellis-affektiiviseksi morfologiaksi vahvistaa tulkin-
taani musiikillisen kehomielen sisäisistä liikkeistä Kristevan säilyttävässä 
khorassa. Näillä musiikillisen kommunikoivaa muotoa luovilla kehityksen 
aakkosilla on biopsykofysiologinen suhde syntyneen ja – nykytutkimuk-
sen mukaan – jo kohtuikäisen vauvan varhaisessa ajalliseksi kehittyvässä 
maailmassa. 

Sekä Gadamer että John Huitzinga ovat sitä mieltä, että pelin ja leikin 
ideat paljastavat jotain syvää ja universaalia inhimillisestä kokemuksesta. 
Pelejä pelataan monista syistä; voiton vuoksi, pisteiden keräämiseksi, vai-
kutuksen luomiseksi tai vain ”huvin vuoksi”. Kun dialogia kuvataan pelinä, 
on kysymys pelistä, jossa päämääränä ei ole toisen voittaminen, määritte-
leminen tai manipulointi. Dialogin päämäärä sisältyy yhdessä pelaamisen 
(soittamisen) ideaan. Sen pelinappuloina ovat ideat (Emt. 54–55), joita 
pelaajat luovat yhdessä. Luovat ideat improvisoidaan musiikillisessa dia-
logissa kohti yhdessä olevaa toista ja yhdessä tekemistä. Musiikkiin sisältyy 
ikään kuin yhteisen dialogin kolmas mentaalinen ”pelaajavaraus”. Subjek-
tiivinen musiikkisuhde on molempien dialogiin osallistuvien henkilö-
kohtaista pelitilaa. Sen liikkeet ja muutokset tuovat dialogiin laajemman 
merkityksen muodostamalla yhdessä tekemisen sisältöinä subjektiivisia, 
jakamattomia kokemuksia onnistumisesta, arvostamisesta ja kuuntelemi-
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sesta. Subjektiivinen pelitila (peliaika) johtaa yleensä ”pelaamisen” kehi-
tykseen. Prosodiset merkit voivat sisältyä luovina ideoina kielelliselle ja 
musiikilliselle pelikentälle, jossa musiikki ja mielellään läsnäoleminen saat-
tavat joskus voittaa pelaajat ihan ”vain huvin vuoksi”. 



18 

Minä, sinä ja toinen autismissa

Musiikissa ilmenevät prosodiset merkit antavat tunnistettavan viitteen 
siitä, että musiikillisten mielteiden muodostuminen on olemassa oleva osa 
autismin kielelliseen ajatteluun sisältyvää ja mielessä kehittyvää merkitys-
tenmuodostamista. Toiselle osoitetussa lausumassa välittyvät tunnemerki-
tykset aksentoituvat vasta hitaan edistymisen jälkeen ilmaisun prosodisiksi 
jatkumoiksi. Jatkuvuuden rytmittyvä läsnäolo alkaa varmistaa kielen 
semanttisen merkkijonon dialogista tavoitetta ja lapsen kommunikoivan 
eleen ymmärretyksi pyrkivää tarkoitusta. Näiden prosodisesti rakentuvien 
merkkihetkien kehys on tutkimuksen esi-merkki-aineistossa esitetty musii-
killinen dialogi. Oivaltavat vastavuoroiset lausumat ovat ennakoimatto-
mia hetkiä, joissa autismin ja musiikin tiivistyvä vastavuoroisuus tarkentuu 
musiikin kokemuksellisten merkkien kautta kohti kielellisen vuorottelun 
mallia. Se tarkoittaa lapsen lisääntyvää sisäisen kielen ja kehittyvän toimin-
nan ohjauksen hallintaa. Oman toiminnan ohjaaminen on maailmassa 
olemisen saavutettua mielekkyyttä. Se näkyy autistisen lapsen kertovissa 
eleissä ennen ilmaisevaa puhetta. Samoin se näyttäytyy vakiintuvissa tar-
koituksellisissa ilmeissä sekä reseptiiviseen läsnäolon merkkiin pyrkivissä 
intersubjektiivisen käyttäytymisen non-verbaaleissa kokemuksellisissa 
muodoissa.

Filosofi Paul Ricoeur (2000) puhuu etäännyttämisen ja omaksumi-
sen dialektiikasta. Autismi on ”vierasta”. Se ei ole vieraudessaan sellaise-
naan tarkasteltavaksi omaksuttavissa, eikä ”omaksi tehtävissä” kulttuuriin 
tuomansa neurobiologisen toiseuden vuoksi. Merkityskonfliktin synnyt-
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tämä kulttuurinen etäännyttämisen tarve pyrkii dynaamisesti ylittämään 
vierauden, jota toiseus pitää yllä. Musiikin ja autismin ilmiöt tuovat esiin 
kysymyksen toiseuden esilläolosta käsitteellisesti kulttuurisen metaforan 
tasolla. Olen käyttänyt tutkimuksessa tietoisesti toiseus-käsitteen tilalla 
käsitettä toinen. Pidän yllä dialogisen toisen tasa-arvoa ja häivytän yhtä-
läiseen pyrkivän ihmisarvon tieltä marginaaliin yleisemmin sijoittuvan 
vierassieluiseksi merkityn toiseuden-käsitteen. Toinen merkitsee tulkinnas-
sani toista sartrelaisen eron-käsitteen kautta, mikä merkitsee tässä kahta 
erillistä olentoa positiivisessa mielessä, mutta myös toisen ymmärtämistä 
minän ulkoisuuden kautta havaittuna eksistentiaalisena minuutena. Eksis-
tentiaalinen minuus voidaan määritellä transsendentaalisena itseyteen 
perustuvana minuutena, joka on olemukseltaan luova ja samalla vapaa 
yleistetyn toiseuden yhteisöllisestä asenteesta. 

Autismin näkökulmasta voidaan ajatella, että ei-autismimme on nor-
mista poikkeavaa käänteistä toiseutta. Toiseuden löytäminen itseydessä 
luo Ricoeurin mukaan uutta läheisyyttä. Kulttuurin rajat eivät enää sää-
tele etäisyyden välimatkaa, vaan säilyttävät (luovat) väliin jäävän tilan 
joustavalle uuden tiedon omaksumiselle. Uuden tiedon omaksuminen 
tapahtuu siten, että minän rajat muodostetaan tai muodostuvat uudel-
leen. Tutkimuksessani tutkimuskohteen avaamaa etäisyyden ja ymmärtä-
misen välimatkaa on säädellyt musiikki. Vuorottelevan sanan väliin jäävä 
soiva dialoginen tila kehittyy uuden tiedon omaksumisesta kahden tasa-
arvoisen minän rajojen musiikillisessa muuntelussa. Minän raja on ollut 
tutkimuksen kontekstissa tulkittavissa symbolisesti sekä yhteisöjen että 
yksilöiden välisenä semioottisena entiteettinä. Puhuttu kieli toimii kult-
tuurissa usein vaikean autismin ja ei-autismin välisenä rajana. Raja ei ole 
väistettävissä eikä kulttuurisesti pois siirrettävissä, mutta musiikin ja mui-
den taiteenkielten avulla rajan plastisuutta saadaan esiin.

Toiseuden ymmärtäminen toisen ihmisen merkkinä, sekä toiseuden löy-
täminen itsessä on rajojen ylittämistä. Ihmisellä on kyky käsittää toisen eri-
laisuutta ja muodostaa kehittyessään itselleen itsestään uutta perspektiiviä. 
Identiteetti merkitsee kokemusta minän jatkuvasta olemassaolosta. Se mer-
kitsee kokemuksellisen perustan samana pysymistä myös elämän ajallisessa 
eksistentiaalisessa liikkeessä ja vastaan tulevissa muutoksissa. Autismissa 
ulkopuolinen toinen luo subjektin rajan. Subjekti elää vammaisuutensa 
vuoksi yleistetyn yhteisöllisen ulkopuolella toiseudessa, mutta hänellä ei 
välttämättä ole eksistentiaalisena olentona luovaa ja vapaata minuutta. 



241 — Luku 18. Minä, sinä ja toinen autismissa

Hänellä on eksistentiaalinen vain ennakoimattomana tilana, ellei vät toiset 
vapauta häntä tuetusti luovuuteen ja/tai avaa pääsyä minuuden yksilölli-
selle kehittymiselle yhteisöllisen asenteen suojassa ja sisäpuolella. 

Kristevan (1974) käsite toinen liittyy aina symboliseen järjestelmään. 
Se ei ole fyysinen entiteetti vaan paikka, jossa ihmisen häilyvä puhuva 
minä (id-entiteetti) rakentuu yhdessä sen kanssa, joka kuuntelee. Autisti-
nen ihminen voi toisten ihmisten tavoin olla toinen, jos vain on olemassa. 
Kristevan mukaan keskinäinen dialogi mahdollistuu vain olemassa ole-
vaan ja hänen kanssaan, ei koskaan oletettuun ja ohipuhuttuun toiseen. 
Dialogisuus ja hermeneutiikka pohjautuvat ulkopuolisen toiseuden koh-
taamiseen ja ihmisten situationaalisuuteen. ”Mikäli todellisuus kuvastuu 
kasvoista, ei persoonalliselle vuorovaikutukselle voida vetää vertoja mil-
lään välineellisellä vaikuttamisella.” Gadamerin filosofiassa dialogi ei voi 
koskaan olla julkista puhetta. Puheen on aina oltava myös sisäistä puhetta, 
keskustelua itsen kanssa. Keskustelu koostuu aina sekä sisäisestä että ulkoi-
sesta puheesta, vaikka keskustelu arvottaakin itsen kanssa keskustelemisen 
kielteisesti (Hankamäki 2008, 180–181). 

Ulkoista puhetta ei voi olla ilman puheen sisäistä vastinetta. Ulkoisen 
puheen tuottaminen ja ymmärretyksi tuleminen vastaa aina sisäisen ajatte-
lun kaikuun (Bahtin). Ihminen voi ymmärtää vain sellaista, johon hän on 
itse voinut tulla osalliseksi. Dialoginen osallisuus voi vapauttaa vammaisen 
ihmisen autismin toiseudesta. Dialogissa on mahdollisuus tulla kuunnel-
tuna olevan tilaan ja toiseksi tulemisen todellisuuteen. Ihmisen kielellinen 
mukana oleminen on toisten olettamisista irtautumisessa ja omalla vuorol-
laan kuulluksi tulemisessa. Jaettu kielellinen sisältää puheen lisäksi lukuisia 
toiminnallisia käyttäytymisen muotoja, metalingvistisen ele- ja ilmemaa-
ilman, sekä osoittavan, kuvittavan, liikkeellisen, musiikillisen, piirtävän ja 
kirjoittavan kommunikoinnin vaihtoehtoja muun muassa. Musiikkikäyt-
täytymisen ja -ilmaisun semioottinen kieli tasoittaa toiseutta välittömästi 
aistivaan ymmärtämiseen ohjautumalla. Minä – Toinen suhde on kehol-
lis-aistimellinen (Laine 1993,135). Aistihavaintokokemisen alueella toista 
ihmistä voi ymmärtää välittömästi inhimillisen liikkeellisyytensä kautta. 
Kehollisen aistimellisuus on intentionaalista ja ominaista kaikille ihmi-
sille. Se on tiedostamisen ja ajattelun perusta ihminen – ihminen suhteen 
toteutumisessa (Emt. 77). Ihminen – ihminen suhde kannattelee inhimil-
listen arvojen olemassaolemista. Ne sisältävät yhteisen käsityksen moraa-
lista ja etiikasta, ihmisyydestä ja yleisistä toiselle välittyvistä asenteista. 
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Olevaksi tuleva ihmismieli julkistuu vasta suhteissa sinään, minään 
ja yhteisöön luodessaan tietoisuuden tuloksena omaksi tulevan todelli-
suutensa. Peilautuminen luovuttaa merkkiprosessiin sekä yhteneviä että 
erottelevia merkkejä. Rajautuminen yksilöi merkkien tehtäviä ja ohjaa 
merkkisubjektin kehittymistä toisen vastaan asetetun (lat. obiectum) sub-
jektin havaittuna olemisen kautta. Erillisyydelle välttämätön itse-prosessi 
edellyttää toisen vastaantulemista ja havaittuna vastassa olemista, mikä 
ilmenee havainnollisesti tutkimuksen eksistentiaalisemioottisessa Z- ja 
Z(x) -mallien vertailussa. Ilman havaintojen kohteeksi muodostuvaa toista, 
”minä” ei löydä annettuna olevaa olemassaolevaksi tulemistaan toisten elä-
mismaailmassaan liikkuvien subjektien joukossa. Käännetyn Ƨ-mallin 
demonstraatiossa musiikillisen dialogin esi-merkki-aineistossa esitelty pro-
sodinen merkki saa tulkinnan Kristevan semioottisessa khorassa. Autistisen 
lapsen musiikillista dialogia ja kristevalaista khoraa yhdistää tutkimuk-
sen tulkinnassa prosodisten merkkien ilmeneminen ja kommunikoivuus. 
Lapsi ei käytä aluksi kommunikoivia merkkejä vaan merkit kommunikoi-
vat kehomielen jäsentyvinä viesteinä hänessä itselleen olevina, solmiutu-
akseen symboliseksi sillaksi hänen ja ympäröivän toisen välille. Se viittaa 
primaarielävyyteen, varhaisen kehollisuuden aistihavaintomaailmaan ja 
sen toistumissa harjoittuviin kommunikoinnin hetkiin. Vaikean autismin 
hitaasti kehittyvässä elämismaailmassa (Dasein) lapsen khoraan kiinnit-
tyvät stereotypiat ovat sitä maailmaan syntymisen tilaa, joka odottaa ja 
tarvitsee toisen rakentamaa rajaa juuttuneen sensomotorisen toistamisen 
ja vahvistuvan kehollisen mekaanisuuden hallintaan. (Guerra Lisi-Stefani 
2006, 16.) Autistinen lapsi tai nuori voi viipyä kehityksellisesti pitkään 
khoran ”maternaalisessa” primaarihavainnoinnin tilassa. Hän voi kommu-
nikoida välittömässä kokemuksessa ilmenevän esiteoreettisen osaamisen 
alueilla esimerkiksi musiikillisen ja taiteellisen maailman kautta vaikka ei 
puheentuoton vaikeuksista johtuen ”yllä” kielellisellä osallistumisella ikä-
tasoiseen vapaasti etenevään vuorovaikutukseen. 

Merkitsevä todellisuus ilmenee ihmettelyn ja ymmärryksen merkitse-
missä havaintokokemusten ketjuissa. Se, mitä havaitaan ja koetaan, merk-
kiytyy elämyksiin. Se, mikä alkaa merkitä, alkaa vaikuttaa. Prosodinen 
merkki on pienin merkitystä muodostava kerronnallinen yksikkö. Sen iki-
aikaisena tehtävänä on luoda toisen kantamasta kaiusta sisäinen ääni, josta 
muodostuu subjektin oma dialoginen minuus.



19 

Loppupäätelmät 

Autistisen lapsen katkeileva tai puuttuva kommunikointi on kielellinen 
mutta myös syvempi ruumiillisen olemassa olemisen kokonaisuutta koskeva 
kysymys. Kielellinen merkitsee ”annettua” kulttuurista mahdollisuutta 
liittyä osaksi yhteisöä. Kielettömyys, toisille ilmenevä puhumattomuus ja 
käyttäytymisen vaikeus ovat viitteellinen merkki yhteisön ulkopuolelle jää-
misestä. Yhteisön ulkopuolelle jäämisen kokemus on lapsen todellisuutta, 
jos hän ei voi tulla omassa sanassaan kuulluksi. Prosodisen merkin eksis-
tentiaalisemioottinen ja psykoanalyyttinen tulkinta tuo autistisen lapsen 
musiikkisuhteesta päivänvaloon sitä puolta ihmisenä olemisesta, joka ei 
paljastu kommunikoinnin mekaanisina suoritteina. Ihmisenä olemisen 
sisäisyys on haastavassa autismissa yhä kartoittamaton alue. Jos kielessä on 
ihmisen identiteetti ja ihmiseksi kehittyminen edellyttää kielellisen kehit-
tymistä, kyse ei voi olla pelkästä informatiivisesta kielestä puheentuottona, 
eikä sosiaalisen vuorovaikutuksen määrittelystä pelkästään puhuttuna kie-
lellisenä. Mielellisen sisällöistä muodostuvan kommunikoivan subjektin ja 
kielellisten erityisvaikeuksien ehdollistaman subjektin välillä oleva merki-
tystenmuodostamisen ongelma on lapsen kehityksessä huomattavasti laa-
jempi.

Subjektiiviset maailmankuvat vertautuvat musiikillisessa dialogissa 
toisiinsa musiikillisen työskentelyn ja etenevän merkityksenmuodos-
tuksen kokemuksissa. Jaettu musiikillinen kokemus on tapahtuessaan 
koettu tiivistelmä laajemmista musiikillisista siirtymistä ja eläytyvistä 
interteksteistä, joiden uusiutuva ilmaisu koostuu aina osittain myös aiem-
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mista kokemuksellisista kokonaisuuksista. Kokonaisuudet voivat sisäl-
tää merkkijärjestelmien käännöksiä toisista tekstuaalisista järjestelmistä, 
merkityksen muodostumista ennen lausumien vakiintumista esimerkiksi 
tarveprosodiaa, havaintoja, emootioita, intentioita ja erilaisia siirtymiä ole-
misen moodista toiseen. Autistisen lapsen kanssa musiikillinen toiminta-
asteikko on laaja. Musiikilliseen leikkivään dialogiin on mahdollista 
transferoida monia tavoitteellisia intertekstejä lapsen mielenkiinnon ja 
musiikillista toimintaa vahvistavien vaihtoehtojen tavoitteellisista lähtö-
kohdista. Tutkimuksessa esitettyjen esi-merkkien dialogisena sisältönä ole-
vat prosodiset merkit toimivat kristevalaisen subjektiteorian tulkinnassa 
lapsen ensimmäisinä askelmina toista olevaa tavoittelevaan elämismaail-
maan. Prosodisen merkin kommunikoivat liikkeet myötäilevät musiikin 
sisäisiä suhteita ja näyttäytyvät lapselle sekä hänessä itsessään että ulkopuo-
lella olevassa toisessa. Prosodinen ilmaisu osoittautuu tutkijan eksistentiaa-
lisemioottisessa ja psykoanalyyttisessa tulkinnassa uutta prosodista teoriaa 
enteileväksi subjektiksi. 

Merkkien muodostamisprosessin aloittavat aistihavainnot antavat 
musiikillisessa dialogissa maailman kohtaamiseen tasa-arvoisen kokemuk-
sellisen lähtökohdan. Musiikin välittämässä tai välittömässä ilmaisussa ei 
tarvita puhutun kielen läsnäoloa. Musiikki kommunikoi ihmiselle sijoit-
tumalla ikään kuin kielen tavoin; olemalla hänessä itsessään ja hänelle 
itselleen. Musiikin avoimet merkitysskeemat voivat kommunikoida toisis-
taan eriävien yksilöllisten kulttuuritodellisuuksien välillä. Taiteen vapaasti 
artikuloivilla muodoilla on kyky ohittaa emotionaaliseen kiinnittymisensä 
vuoksi lapsen ilmaisua rajoittavia kielellisiä esteitä. Musiikki tarjoaa avoi-
mien skeemojen ansiosta dialogisen ilmaisumahdollisuuden myös tilan-
teissa, joissa puheentuottoon perustuva vuorovaikutus ei onnistu tai sitä 
ei vielä ole. Musiikki on lapselle sartrelaista eron-käsitettä representoiva 
”ei-itse” ennen ympäristössä havaituksi tulevaa toista. Olen määritellyt 
tutkimuksessa musiikin kulttuurista subjektiutta, sen taiteellista kykyä 
toimia autistiselle lapselle toisena olemassa olevana, ulkopuolisuutta pei-
laavana inhimillisenä kiinnikkeenä. Subjektiivinen tietoisuuden kehitys 
tarvitsee intentionaalisen suhteen ulkopuoliseen maailmaan. Musiikilla 
on taiteellisen kyky korvata kielellisen symbolista erilaisiin kulttuureihin 
sitoutumisessa. Autismille on tyypillistä että huomion suuntaaminen 
kommunikointiin on heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. Prosodiset merkit 
osoittautuivat tutkimuksen empiriassa kyllin kiinnostaviksi dynaamisiksi 
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aksenteiksi. Niiden ilmenemisessä on riittävä efektiivisyys herätellä autisti-
sen lapsen niukkaa kiinnostusta vuorovaikutukseen. 

Tunne-elämän alue on yhteydessä aistihavaintoihin. Musiikin välitön 
vaikutus avaa kokemuksessa yhteyden musiikin symbolisiin edustuksiin 
ja niistä syntyviin merkityksiin. Puhutun kielen ulkopuolelle kommuni-
koiva kehollisuuden, aistihavaintojen ja emootioiden täyttämä musiikilli-
sen maailma ei näyttäydy kokonaisuudessaan puhutuksi tai kirjoitetuksi 
käännettynä. Ihminen on elämistodellisuutena kuitenkin kiinni kielellisyy-
dessä koko ajan ollessaan tietoisessa suhteessa itseensä. Ihmisenä olemisen 
rajat yltävät tässä hetkessä manifestoituvan kielellisen yli mikä tarkoittaa 
sitä että ihmisellä on kyky ”transsendoida”. Sitä pidetään ihmisyyteen sisäl-
tyvänä mahdollisuutena vaihtaa positiota ja siirtyä metatasolle suhteessa 
omaa maailmaa hahmottaviin ilmiöihin (Tarasti). Autistisen lapsen posi-
tio on määriteltävissä metatasoiseksi eksistentiaalisen minän tilaksi. Hän ei 
ole aluksi suhteessa totunnaiseen sosiaaliseen minuuteen, vaan elää usein 
pitkään tietoista kokemusta edeltävässä olemassa olemisensa uinuvassa 
tilassa. Toisaalta autismi pitää auki luovan minuuden porttia autokommu-
nikoivaan primaariin luovuuteen ennen kokemuksellista maailman omaksi 
ottamista. Vuorovaikutuksen ydin näyttää tutkimustuloksin vahvistavan 
kielen representaatiota, ei kieltä sinänsä, vaan kaikkea sitä edeltävää, mikä 
ilmenee vuorovaikutuskehityksessä ennen lapsen kieleen tulemista.

Tutkimuksen lopputuloksena musiikin yhteiskunnallinen ja yksilöl-
linen merkitys saavat käsillä olevassa tutkimuksessa uuden semioottisesti 
laajemman tulkinnan. Huomaamme, että humanistisella fenomenologisen 
ja eksistentiaalisemioottisen tutkimusotteen yhdistelmällä on mahdol-
lista tarkastella kulttuuri-ilmiöiden ja niiden vaikuttavuuden maailmaa. 
Työn edetessä kun kokemuksellisen osallistumisen rajaus ja esittämäni 
dokumentoidun esi-merkki-aineiston (pre-sign) teoreettinen merkityk-
senmuodostuminen alkoivat eksistentiaalisemioottisesti hahmottua, huo-
masin kuinka tutkimukseni kokemuksellinen ja käsitteellinen osa-alue 
alkoivat muodostaa välittyvää merkitystä toisilleen. Hermeneuttis-feno-
menologinen lähestymistapa tutkii kokemuksellista, havaittua ja haas-
tateltua. Tutkimuksen aineisto on silloin yleensä valitun kohderyhmän 
tuottamaa ja myös tutkijan mahdollinen osallistuva havainnointi on sel-
keästi rajattavissa analyyttisin ottein. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen 
kohteena oli kokemuksellinen, koettu ja havainnoitu prosodinen merkki, 
jota ei kuitenkaan tutkittu haastattelujen havaintoaineistona, vaan teo-
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reettisesti eksistentiaalisemioottisena musiikillisena merkkinä. Tutkimus 
kohdistui prosodisen merkin ilmenemiseen, sen kommunikoivaan luon-
teeseen, ajalliseen paikantumiseen ja merkityksenmuodostamiseen autis-
tisten lasten musiikillisen kommunikoinnin käynnistymisessä. Kuten jo 
aiemmin toin esille, lapset eivät olleet tutkimuksen esi-merkki-aineistossa 
kohderyhmä. Heidän koehenkilöityvä tutkimussubjektiutensa oli tutki-
jan kokemuksellisuuteen nähden yhtenevästi teoreettisen merkkitutki-
muksen tieltä väistyvää. Autismi ja samalla tavoin autistinen lapsi kulkivat 
tekstiin yleistettynä käsitteenä mukana koko tutkimuksen ajan. Lapsen 
liikkuva eksistentiaalinen olemassaolemisen kysymys paikantui prosodi-
sen merkin kommunikoivaan dialogiseen ilmenemiseen ja dialogin mie-
lellisten sisältöjen kommunikoivaan muodostumiseen. Elämyksellisyys, 
kommunikoinnin oraat ja koetun ymmärtäminen näyttäytyvät kokemuk-
sellisen aineiston esi-merkeissä. Aineiston tarkoitus oli ainoastaan esitellä 
prosodisen merkin suhdetta elävään käytäntöön, jossa sen merkkiprosessi 
(semiosis) on ehkä luonnollisuutensa ansiosta jopa teoreettista analyysia 
merkitsevämpi eksistenssi. 

Merkityksenmuodostumisen tietoisuudella ja tutkijan katseella on 
refleksiivinen tehtävä. Hermeneuttis-fenomenologisessa katsannossa se 
on intuitiivisessa suhteessa henkilökohtaisiin sekä toisen kokemiin mer-
kityksiin. Merkitysten dialoginen signifikaatio on saanut tutkimuksessa 
semioottisen tulkinnan tutkijan subjektiivisista valinnoista, jotka ovat 
johtaneet empiirisen tutkimuksen osiosta kommunikoivan merkin teo-
reettiseen tutkimiseen. Hankamäen (2008) mukaan tieto muuttuu her-
meneutiikan näkökulmasta merkitykselliseksi vasta osana subjektiivista 
maailmankuvaa. Tieto tarvitsee tutkijan, joka löytää merkin ja luo mer-
kityssuhteen. Merkkiä ei ole olemassa ennen merkinantoa ja merkityksen 
muodostumista. Merkin – kuten jokaisen ihmisen – voidaan todeta olevan 
olemassa vain suhteissa ulkopuoliseen tulkittuun todellisuuteen. Merki-
tykselliseksi tulemiseen kuuluu merkityksen muodostuminen välittyvissä 
suhteissa osana laajempaa kokonaisuutta. Semioottisessa tulkinnassa tieto 
liikkuu symbolisen abstraktiossa. Abstrahoituna se muuttuu yleiseksi tai 
omassa genressään ehkä erityiseksi. Liikkuessaan tieto palaa aina jossakin 
muodossa abstraktista takaisin konkretiaan, ei pelkkään subjektiivisuu-
teen, vaan jossakin ilmenemisen muodossa subjektien keskinäisinä tai yksi-
löllisinä itselleen olemisina vastaanotetuksi. Tutkija voi antaa uusiutuvalle 
tiedolle merkityksen, tutkia merkityssuhteita ja merkityksenmuodostu-
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mista, mutta tieto sinänsä on yleistä, ajallisissa liikkeissään muuttuvaa ja 
lisääntyvää. 

Tärkein tutkimuksen tematisointia kannatteleva käsite oli musiikil-
linen dialogi. Dialogisuuden teema vaikutti tutkimuksen jäsentelyssä 
esi-merkki-aineiston rajaamiseen analyyttisen tarkastelun ulkopuolelle. 
Dialogissa olemista voidaan määritellä siten että tutkija ei voi erottaa toi-
sesta ihmisestä saatua tietoa omaa olemistaan koskevasta tiedosta. Se muut-
taa dialogisen tiedon omistajuuden osallistujien yhteiseksi. Tutkimuksen 
teoreettiseen osuuteen viitaten menettelytapani on looginen, mutta esi-
merkit olisivat avautuneet lukijalle helpommin laajemmassa merkkipro-
sessien esittelyssä. Tutkijana olisin siinä tapauksessa murtanut ensisijalle 
asettamani musiikillisen dialogin idean, ottamalla aineistoon ja toisiin 
osallistuviin subjekteihin tutkijan roolissa dialogisen subjektin sijaan 
ulkoisen auktoriteetin aseman. Tutkijan eläytyvän osallistumisen henki-
lökohtainen osuus aiheutti dialogisten aineistojen tutkimusosuuksissa yli-
määräistä eettistä pohdiskelua. Tutkimuskohteena olevasta prosodisesta 
merkistä ei ole aikaisemmin tehty vastaavaa semioottista tutkimusta. Sen 
vuoksi jouduin itseni ”aineistoksi heittäytymisessä” arvioimaan moninä-
kökulmaisesti inhimillisen kokemuksen merkitystä ja tieteellistä luotetta-
vuutta tutkimuksen toteuttamisen kriteereissä. Paradigman valinnassa ei 
kuitenkaan ollut intuitiivisen tutkimusasetelmani kanssa kilpailevia vaih-
toehtoja. 

Tutkimusteksti saattaa paljastaa tutkimuksen kulkuun hetkittäin peit-
tyviä viitteitä toisen tutkimuksen paralleelista. Taiteen lähtökohtana on 
yleensä konflikti mutta taide voi myös ratkaista ristiriitoja. Taidetta luo-
dessaan ihmisen aivot tekevät tutkitusti jatkuvaa työtä merkitysten löy-
tämiseksi havainnoiduista asioista. Ihmisaivot toimivat myös taiteen 
ulkopuolella jatkuvassa merkityksenmuodostamisen (semioottisessa) 
prosessissa, koska ajallinen olemassa oleminen täyttyy jatkuvasti havain-
noimistamme asioista. Voimme olettaa, että myös autistiset ihmisaivot 
täyttyvät jatkuvista havainnoista ja etsivät jatkuvasti merkityksiä, vaikka 
mahdollisesti toisin ja omalla tavallaan. Kokemukset voivat värittää sitä, 
mitä fyysisesti kuulemme. Se voi tapahtua ja viedä meitä kokemukselli-
sesti molempiin suuntiin positiivisiin tai negatiivisiin vaikutuksiin. Tut-
kimusta aloittaessani tutkimusaiheeni liittyi autistisen kuulemisen ja 
kuuntelemisen kognitiivisiin merkityksenmuodostumisiin musiikillisissa 
ja kielellisissä ymmärtämisprosesseissa. Jouduin luopumaan aiheesta tut-



248 — Musiikki ja autismi

kimuksen loppusuoralla itsestäni riippumattomista syistä. Aihetta kos-
keva aineisto on edelleen olemassa tulevia jatkotutkimuksia varten. Käsillä 
olevan väitöstutkimukseni kohteena oleva prosodinen merkki liittyy 
edellä mainitsemaani autistista ymmärtämistä käsittelevään keskeytynee-
seen hankkeeseen. Tutkijan esiymmärryksessä liikkuvana kohteen ulko-
puolisena tavoitteena on lisätä vammaisuuden kohtaamiseen tarvittavaa 
kulttuurista lukutaitoa. Tartuin tutkimusyöhön uudelleen avaamalla tut-
kimuksen aineistoksi myös omia etäännytettyjä tekstissä liikkuvia koke-
muksia. Prosodisen merkin fokus laajeni nyt Kristevan khoraan ja asetti 
kysymyksen transsendenssin varhaisesta synnystä samassa tilassa.

Musiikin elämyksellinen kokeminen luo minuuden rajanylityksiä� 
Minuuden rajanylitykset ovat tässä tutkimuksessa siirtymiä kielellisestä 
musiikin symboliseen maailmaan. Tämä tarkoittaa musiikkikokemuksen 
mahdollistavaa sulautumisen horisonttia, jossa esteettinen symboli luo 
kommunikoinnin dialogia muodostavia mentaalisia sisältöjä. Esteettiset 
symbolit eivät periaatteessa poikkea kielellisen kommunikoinnin yksi-
köistä. Esteettinen symboli kiinnittyy kokemukseen. Se on kielellisen koo-
dijärjestelmän käyttöön verrattuna subjektiivista elämistodellisuutta, joka 
puhuu taiteellisessa ilmaisussa ja kokemuksessa syvemmin kuin taiteesta ja 
elämästä kertovassa sanoille antautuneessa kielessä. 

Päätän pohdintani kahden subjektin intersubjektiviteettia kuvaavaan 
runolliseen tiivistelmään. Kun subjektien väliseen vuorovaikutukseen 
merkkiytyvä musiikillinen kolmas saavuttaa yhteisenä jaetun Daseinin 
muodon, se kuvaa tutkimuksen päättävässä tulkinnassa molempia musii-
killisessa dialogissa kehittyviä kommunikoivia subjekteja. Kertojana voi 
olla kumpi tahansa kokemuksellinen Sinä tai Minä. 

Jälkimerkki (Post-sign) 

Ääni on ollut jo ennen musiikkia. 
Hiljaisuuden kääntöpuoli.
Peili, kaiku, ihminen! 

Ääni voimistuu ja hiljenee. 
Tulee luokse ja pakenee.
Ääni löytää rytmin ja jäsentyy. 
Se alkaa ja loppuu, ilmaisee. 
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Syttyäkseen elämään sen täytyy tulla kuulluksi. 
Soitetuksi, lauletuksi, puhutuksi 
ei vain sattumalta luulluksi.

Se täytyy kuulla uudestaan. 
Se toistuu pian tuttuuttaan ja muuttaa muotoaan. 
Kuulijakin jatkaa kasvuaan.

Ääni kannattelee elämää ja tunteita, 
tietämistä ja tahtomista.
Se sysää liikkeelle motivaation, teon 
ja mukanaolon ilon.

Äänessä on ihmisen identiteetti,
sisäisen rytmiin ääntyvä ulkoinen minuus.

Ääni voi olla piilossa mielessä tai se voi olla puhekielessä. 
Se voi soida soittimessa tai vaikka sähkövatkaimessa.

Sovitaan, näin meidän kesken. 
Se on teon musiikkia. 
Ääni.
Jatkuvuutta katkoksiin, selkeyttä aistivyöryn synteesiin,
rakentuva silta mielen uumeniin. 

Ja jossain kohtaa merkitystä, porras 
ehkä puhekielen askelmiin. 
Polku mielen tavoittamiin äänteisiin,
kaksin piirrettäviin kirjaimiin. 

Elämä on äänessä. Ääni on elämää…
”Vain elämää, ei sen enempää nyt se koita 
ymmärtää”, sanoi lapsi topakasti.

Aloin kuunnella, näin paremmin. 
Aloin nähdä toisen. Ymmärsin. 

Tunsin, että viimein kun katseella aikaa kosketin, hänet sinuksi käsitin.
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