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1	Johdanto	
 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta on este tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamisen tiellä.  

Naisiin kohdistuva väkivalta sekä loukkaa että heikentää naisten mahdollisuuksia nauttia 

 ihmisoikeuksistaan ja perusvapauksistaan tai jopa mitätöi ne kokonaan. 

Pekingin julistus 1995 

 

Väkivalta on asia, jonka vakavuus samanaikaisesti tunnustetaan ja torjutaan. Vaikka väkivaltateot 

ovat länsimaisessa oikeusjärjestelmässä pitkälti rangaistavia tekoja, yhteiskuntaan mahtuu myös 

väkivallan käyttöä puolustavia tai sen vakavuutta vähätteleviä mielipiteitä. Väkivalta on tavalla tai 

toisella läsnä arjessamme: median kautta sitä kohtaa päivittäin, ja eritoten sen viihteellinen kulutus 

voi olla hyvinkin suurta. Väkivalta ei ole kuitenkaan vain ja ainoastaan jotain kiehtovaa, vaan siihen 

liitetään paljon myös pelon ja turvattomuuden tunteita.1 Tästä syystä väkivalta liittyy keskeisesti 

myös perustavanlaatuisiin ihmisoikeuksiin, joiden mukaan ”kullakin yksilöllä on oikeus elämään, 

vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen”.2 Koska väkivalta uhkaa yksilön turvallisuudentun-

netta, ovat esimerkiksi sodat kansainvälisesti tuomittuja väkivallan ja vallankäytön välineitä.  

 

Väkivallan sukupuolittuneisuutta tarkastelemalla keskiöön nousee naisiin kohdistuva väkivalta, 

jonka määrä on tilastoissa viimeisen parinkymmenen vuoden ajan vain kasvanut. Osittain tilanne 

selittyy varmasti muuttuvilla asenteilla, joiden myötä väkivallasta on tullut entistä tuomitumpaa ja 

väkivallan kohteina olevien naisten kynnys raportoida väkivallasta on laskenut. Naisiin kohdistuvan 

väkivallan tunnistamisessa ja tunnustamisessa on silti edelleen suuria haasteita. Tutkimusten mu-

kaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu eniten väkivallan kohteelle intiimissä, yksityisessä 

tilassa. Tällöin ulkopuolisten ei ole helppo havaita väkivaltatekoja, minkä vuoksi on arvioitu, ettei 

valtaosa naisiin kohdistuvasta väkivallasta tule koskaan viranomaisten tietoon.3  

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista juuri läheisissä suhteissa tapahtuva väkivalta eli lähisuh-

deväkivalta on se väkivallan alue, jolla on tapana jäädä tilastoilta pimentoon. Lähisuhdeväkivalta 

tapahtuu pääasiassa paitsi kodin seinien sisäpuolella myös väkivallan kohteelle entuudestaan tutun 

																																																								
1 Ronkainen & Näre 2008, 7.  
2 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, art. 3.  
3 FRA 2014, 12; UN 2015, 139.  
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tekijän toimesta. Tämä väkivallan tekijän ja kohteen välinen suhde vaikeuttaa väkivaltatilanteesta 

irtautumista. Koska väkivallan tekijään liittyy monia tunteita rakkaudesta lähtien, väkivaltateoilla 

on tapana jatkua jopa vuosien ajan, jonka aikana ne yleensä myös eskaloituvat.4  En väitä, etteivät-

kö myös muut kuin naiset kokisi lähisuhdeväkivaltaa tai että esimerkiksi miesten kokema väkivalta 

olisi helpommin tunnustettu – päinvastoin, siihen liittyvät omat haavoittuvuuden kokemuksia vähät-

televät diskurssinsa. Tästä huolimatta on arvioitu, että esimerkiksi parisuhdeväkivallan tapauksista 

90 %:ssa uhri on nainen ja tekijä mies.5  Arvio tukee siis osaltaan sitä jo mainitsemaani käsitystä, 

jonka mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on vahvasti sidoksissa yksityiseen kenttään. Lähisuhde-

väkivaltaa koskevissa keskusteluissa puhutaan myös tarkemmin parisuhde- ja perheväkivallasta. 

Vaikka määritelmät ovat liukuvia, usein ensimmäisellä tarkoitetaan entisen tai nykyisen parisuhteen 

osapuolten välillä tapahtuvaa väkivaltaa, kun taas jälkimmäinen edellyttää jonkinlaista perhemallia 

lapsineen. Tuolloin väkivalta voi kohdistua aikuisten lisäksi myös perheen pienimpiin.6 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta on siis yksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvä epäoikeudenmu-

kaisuus, sekä ennen kaikkea eräs ihmisoikeusloukkauksen muoto, jota vastaan taistelevat useat ih-

misoikeus- ja naisasiajärjestöt. Se on ajankohtainen ja globaali ongelma, jota esiintyy kaikissa kult-

tuureissa, yhteiskunta- ja sosiaaliluokissa sekä kaikilla tulo- ja koulutustasoilla.7 Ajankohtaisuus 

näkyy esimerkiksi tuoreessa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa, jota kutsutaan myös Istanbu-

lin sopimukseksi. Istanbulin sopimus velvoittaa jäsenvaltioita puuttumaan ja ennaltaehkäisemään 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä perheväkivaltaa. Suomessa sopimus astui voimaan 1.8.2015.8 

 

Vaikka naisiin kohdistuva väkivalta olisi tutkimuskohteena varmasti merkittävä kontekstissa kuin 

kontekstissa, tämän tutkimuksen keskiössä on Italia ja italialainen kulttuurinen konteksti. Italiassa 

kuolee yksi nainen joka toinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan seurauksena. Näistä tapauksista 

yli kaksi kolmasosaa on seurausta lähisuhdeväkivallasta.9 Vaikka määrällisesti uhriluku on korkea, 

huomionarvoista on, ettei se väkilukuun suhteutettuna ole Euroopan suurimpia – Suomikin on tilas-

toissa Italiaa korkeammalla sijalla.10 Italian naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimus on jo asetel-

maltaan mielenkiintoinen, sillä maassa on pitkään romantisoitu esimerkiksi parisuhdeväkivaltaa 

eikä julkiseen keskusteluun ole ilmeisesti koettu suurempaa tarvetta. Tilanne on kuitenkin muuttu-

																																																								
4 FRA 2014, 9, 42–45.  
5 Husso 2003, 16; Niemi-Kiesiläinen 2004, 33. 
6 Niemi-Kiesiläinen 2004, 24, 33.  
7 UN 2015, 140. 
8 Ulkoasiainministeriö, 31.7.2015. 
9 Eures-Ansa 2009,  36; Istat 2015, 155–156.  
10 Eurostat 2015; UNODC 2014, 49. 
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nut viimeisen parin vuoden aikana, aina siitä lähtien kun Istanbulin sopimus ratifioitiin Italiassa 

vuonna 2013.11    

 

1.1	Tutkimusongelma	ja	keskeiset	käsitteet	
	
	
Nykypäivänä eri mediat hallitsevat arkeamme: on arvioitu, että jopa puolet valveillaoloajastamme 

kuluu erilaisten medioiden parissa.12  Medialla tarkoitetaan viestinvälittäjää tai viestintäkanavaa, 

tarkemmin myös viestintävälinettä tai -tallennetta. Median yhteydessä puhutaan usein massamedi-

asta, jonka kohteena ovat nimensä mukaisesti suuret yleisöt. Massamediaan lukeutuvat esimerkiksi 

sanomalehdet, elokuvat, televisio ja radio, määrittelystä riippuen myös Internet ja muu sosiaalinen 

media.13 Näistä eritoten Internet on haastanut käsitystä mediasta yksipuolisena informaationvälittä-

jänä ja nostanut sen vuorovaikutuksellista luonnetta esiin. Media-käsitteen ohella puhutaan lisäksi 

mediainstituutioista, joilla tarkoitetaan yhteydestä riippuen joko konkreettisia media-alan organisaa-

tioita tai median toimintaa sääteleviä käytänteitä ja normeja. Myös mediainstituutioiden toiminnassa 

yleisö nousee keskeiseen asemaan, onhan yleisöllä merkittävä rooli media-alan strategisiin valintoi-

hin ja taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä.14 Median monipuolinen rooli niin viih-

teen luojana, informaation tuojana, mielikuvien muokkaajana kuin vallankäytön välineenä on ylei-

sesti tunnustettu, ja nämä erilaiset roolit vaikuttavat tapaamme suhtautua mediaan. Esimerkiksi in-

formaatiota välittävälle median osa-alueelle, kuten uutisille, kuuluu tietynlainen neutraaliuden ja 

puolueettomuuden vaatimus, jolloin oletamme, että näkemämme uutistiedotteet kuvaavat todenmu-

kaisesti todellisuutta.15  

 

Näistä lähtökohdista käsin se, miten naisiin kohdistuvasta väkivallasta puhutaan mediassa, on erit-

täin mielenkiintoinen kysymys. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää, miten naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa representoidaan italialaisessa mediassa. Millä tavalla väkivaltaa määritel-

lään? Median kautta ilmennetään yhteiskunnan erilaisia arvo- ja valta-asetelmia myös väkivaltaky-

symysten saralla. Millaista kuvaa väkivallan kohteista tai väkivallan tekijöistä tuotetaan? Millaisina 

italialainen yhteiskunta tai käsitykset sukupuolesta näyttäytyvät väkivaltakysymysten valossa? 

 

																																																								
11 Istat 2015, 152; Reale 2011, 22. 
12 Eurobarometri 2014, 5. 
13 Kosut 2012, 196–200.  
14 Napoli 2011, 2–3.  
15 Keskinen 2010, 249.  
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Näiden kysymyksenasettelujen pohjalta on olennaista ymmärtää, mitä representaation käsitteellä 

tarkoitetaan. Representaatiot paitsi edustavat vallitsevaa todellisuutta, myös tuottavat uusia tapoja 

esittää sitä. Representaatiot siis sekä heijastavat, uusintavat että tuottavat todellisuutta. Representaa-

tioiden – ja näin myös mediarepresentaatioiden – kautta hahmotetaan ympäröivää maailmaa ja luo-

daan siihen liittyviä merkityksiä. Näin ne sekä ilmentävät yhteiskunnassa vallitsevia arvoja että vai-

kuttavat niihin osaltaan.16 Kulttuurintutkija Stuart Hallin mukaan kulttuurissa vallitsevat merkityk-

set ovat avoimia niin samanlaisille kuin eriäville tulkinnoille ja ovatkin siten alati muutoksessa. 

Näin myös representaatiot ovat monimerkityksisiä, kontekstissa syntyviä ja aikaan sidottuja.17	

 

Representaation lisäksi tutkimukseni kannalta tärkeitä käsitteitä ovat sukupuoli ja sukupuo-

littuneisuus. Sukupuoli on käsitteenä ongelmallinen, sillä sen ymmärrystapa on feministisen tutki-

muksenkin sisällä pirstoutunutta. Sukupuoli on perinteisesti jaettu kahteen vastakkaiseen, toisiaan 

täydentävään mies- ja naissukupuoleen.18 Tämän essentialistisen näkemyksen haastaminen ja pur-

kaminen on ollut jo kauan (feministisen) sukupuolentutkimuksen keskiössä. Jo 1940-luvulla suku-

puolta tutkinut Simone de Beauvoir haastoi sukupuolen käsitteen esittämällä näkemyksen biologi-

sesta sukupuolesta (sex) ja sosiaalisesta sukupuolesta (gender).19 Tämän näkemyksen mukaan tiet-

tyyn sukupuoleen ei synnytä, vaan siksi tullaan, siihen sosiaalistutaan. 1990-luvulla sukupuolentut-

kija Judith Butler muutti sukupuolentutkimuksen kenttää kieltämällä biologisen ja sosiaalisen suku-

puolen välisen jaottelun. Butler korostaa, kuinka myös fyysiset sukupuolierot – tai niiden merkityk-

set – ovat sosiaalisesti tuotettuja ja vahvistettuja. Butler esittääkin oman performatiivisuuden käsit-

teensä, jonka mukaan sukupuolta voi ainoastaan ”esittää” kulttuurissa ja sosiaalisissa suhteissa va-

kiintuneita eleitä toistamalla.20 Sukupuoli on siis sidoksissa aikaan ja paikkaan ja siten jatkuvien 

merkityskamppailujen aluetta, ja näihin kamppailuihin esimerkiksi juuri median erilaiset naiseuden 

ja mieheyden representaatiot kuuluvat. Sukupuoli on siis hahmotettavissa erilaisten valtasuhteiden 

ja hierarkioiden kautta.21 Sukupuolentutkimuksen tärkeänä antina itse sukupuolen käsitteelle voi-

daan pitää paitsi dikotomioiden kyseenalaistamista myös  sukupuolen tuottamiseen liittyvän proses-

sinomaisuuden huomioimista ja äänen antamista erilaisille, normista poikkeaville sukupuoli-

identiteeteille.  

 

																																																								
16 Ks. esim. Knuuttila & Lehtinen, 2010; Paasonen 2010, 40–41.  
17 Paasonen 2010, 44; ks. myös Evans & Hall 1999.  
18 Rossi 2003, 32–33; Rossi 2010 24–25. 
19 Beauvoir 1987.  
20 Butler 1993, 1999. 
21 Rossi 2010, 22–23, 249; ks. myös Foucault 1990.  
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Sukupuolen määrittelyä koskevista haasteista johtuen feministisellä väkivaltatutkimuksen kentällä 

puhutaan usein sukupuolittuneesta tai sukupuolistuneesta väkivallasta. Väkivallan dynamiikkaa ei 

haluta pelkistää mustavalkoiseksi asetelmaksi miehet vastaan naiset, mutta sukupuolen läsnäolo 

väkivallan rakenteissa tunnustetaan ja pyritään tuomaan esiin. Sukupuoli liittyy olennaisesti esimer-

kiksi väkivallan selitystapoihin, asenteisiin ja merkityksiin. Näiden erilaisten yhteiskunnassa vallit-

sevien merkitysten kautta on mahdollista hahmottaa, millainen ja kenen tekemä tai kokema väkival-

ta ymmärretään yhteiskunnallisena ongelmana ja milloin väkivaltakokemukset puolestaan ohitetaan.  

 

Vaikka itsekin ymmärrän sukupuolen ilmentämisen monimuotoiseksi prosessiksi enkä yksioikoi-

sesti miehet–naiset-asetelmaksi, puhun tässä tutkimuksessa nimenomaan naisiin kohdistuvasta vä-

kivallasta. Käsite palvelee parhaiten tutkimusasetelmaani, jossa tarkastelen media-aineistoni tapaa 

sukupuolittaa väkivaltaa sukupuolen ja sukupuolieron käsityksiä tuottamalla. Se kuvaa myös hyvin 

aineistoani, jossa puhutaan nimenomaan väkivaltaa kokevista naisista. Perustelen käsitteellistä va-

lintaani myös sillä, että nykyäänkin yhteiskunnassamme on tapana jakaa ihmiset lähtökohtaisesti 

mies- ja naissukupuolen edustajiin, ja näitä jaotteluita käytetään niin julkisessa keskustelussa kuin 

tutkimuksellisissa yhteyksissäkin. Naisiin kohdistuvan väkivallan nimikettä on kritisoitu sen yksi-

ulotteisuudesta: nimen sanotaan peittelevän naisten omaa väkivaltaisuutta tai uusintavan käsitystä 

kahdesta selvärajaisesta sukupuolesta. Kritiikki on kieltämättä aiheellinen, mutta pidän naisiin koh-

distuvan väkivallan nimikettä kuitenkin tärkeänä, sillä se tuo näkyviksi sellaiset väkivallan muodot 

ja loukkaukset, jotka tyypillisesti ovat naisiksi määritellyn ihmisryhmän kokemuksia ja jotka hel-

posti sekä unohdetaan että sivuutetaan sukupuolineutraalilla tutkimusotteella.22 Tästä huolimatta en 

koe tarpeelliseksi tehdä mitään tarkkaa määritelmää siitä, mitä naiseus on tai miten sitä ilmenne-

tään. Paitsi, etten lähtökohtaisesti halua sulkea aineistostani mitään tai ketään  ”naiskategorian” 

ulkopuolelle, on tutkimukseni tarkoituksena selvittää, miten sukupuolta merkityksellistetään tässä 

kontekstissa. Sukupuoleen liitetyt merkitykset tuottavat osaltaan todellisuutta, ja tällainen tuotettu 

todellisuus on tutkimukseni kohteena. Samaan aikaan tunnustan aineistoni heteronormatiivisuuden 

ja suhtaudun siihen kriittisesti. 

 

Median, representaation ja sukupuolen käsitteiden lisäksi olennaista on ymmärtää, mitä väkivallalla 

tarkoitetaan. Väkivaltatutkijat Jeff Hearn ja Wendy Parkin määrittelevät väkivallan henkilöön koh-

distuvana loukkauksena, joka voi ilmetä tekona, tapahtumana, kokemuksena tai rakenteena.23 Väki-

valta on jaettavissa useisiin eri kategorioihin, joita ovat muun muassa henkinen, fyysinen, seksuaa-

																																																								
22 Lidman 2015, 19–20, 22–23; Näre & Ronkainen 2008, 14, 22. 
23 Hearn & Parkin 2001, xii. 
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linen, etninen, uskonnollinen ja taloudellinen väkivalta. Vaikka väkivalta harvoin nivoutuu vain 

yhteen kategoriaan, helpottaa tällainen erittely väkivallan luonteen moninaisuuden ymmärtämistä. 

Usein julkisessa keskustelussa väkivalta rajoitetaan käsittämään nimenomaan fyysistä tai seksuaa-

lista väkivaltaa. Jos jo naisiin kohdistuvan fyysisen tai seksuaalisen väkivallan esiin tuominen on 

vaikeaa, on esimerkiksi henkisen väkivallan kokemusten kertomuksille liki mahdotonta saada riittä-

västi tilaa.24 Tämä näkyy myös väkivallan julkisessa diskurssissa: väkivaltateot nousevat harvoin 

puheenaiheeksi tai uutisten keskiöön, ellei tapaukseen liity fyysistä väkivaltaa. Medialla on myös 

tapana herkutella ”väkivallan mässäyksellä”, ja tendenssi onkin, että ainoastaan kaikista raaimmat 

tapaukset saavat näkyvyyttä. Tällaisia raakoja tapauksia ovat esimerkiksi naisten kuolemantapauk-

set väkivallan seurauksena. 

 

Intersektionaalisuus on yksi sukupuolentutkimuksen keskeinen käsite, jonka kautta voi tarkastella 

myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Intersektionaalisuuden kautta on mahdollista analysoida, 

kuinka erilaiset yksilöön liittyvät sosiokulttuuriset kategoriat risteävät ja vaikuttavat yhtä aikaa luo-

den sosiaalista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Intersektionaalisuus auttaa paljastamaan 

erilaisia kategorisia valtaeroja. Käsitteen avulla on perinteisesti pyritty haastamaan yksioikoinen 

tapa nähdä naiset samanlaisena homogeenisena ryhmänä – erilaiset sosiokulttuuriset kategoriat kun 

vaikuttavat naisen kokemukseen ja asemaan yhteisönsä jäsenenä.25 Naiseuden kokemuksellisuus ja 

eriarvoisuuden tunteet eivät ilmene samalla tavalla esimerkiksi valkoiselle keskiluokkaiselle hetero-

seksuaaliselle naiselle kuin etniseen vähemmistöön kuuluvalle kouluttamattomalle lesbonaiselle. 

Intersektionaalisuuden käsitettä on myös kritisoitu runsaasti paitsi sen rodullistavien mielleyhtymi-

en myös sen valikoivan luonteen vuoksi. Sarah Ahmedia myötäillen tunnustan, että intersektionaali-

suus on aina paikallinen prosessi, jolloin kaikkia mahdollisia eroja ei yksinkertaisesti ole mahdollis-

ta ottaa huomioon. Valikoivuudestaan huolimatta käsite auttaa hahmottamaan erojen välisiä suhtei-

ta.26 Näin käsitteellä on paljon annettavaa myös väkivallan tutkimukselle. Naisiin kohdistuvaan 

väkivaltaan liittyy arvoasetelmia, joita on mahdollista tuoda näkyviin juuri intersektionaalisen tar-

kastelun kautta. Sen avulla on mahdollista kysyä, miten erilaiset sosiokulttuuristen kategorioiden 

yhdistelmät  vaikuttavat väkivallan määrittelemiseen ja toisaalta siihen suhtautumiseen.  

 

 

																																																								
24 Lidman 2015, 27–28; Naisten Linja 2015; Reale 2011, 174–175; UN 2015, 142–143. 
25 Ks. esim. Lykke 2010; Rossi 2010, 21, 35–36.  
26 Ahmed 1998, 68–69; Valovirta 2010, 94–95. 
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1.2	Aineisto	ja	tutkimusmenetelmät	
	
 

Kuten luvussa 1.1 totesin, media on monipuolinen alue, josta tarkasteluni kohteeksi olen joutunut 

valitsemaan vain pienen osan tutkimuksen asettamia rajoja kunnioittaakseni. Aineistoni koostuu 

niin painetusta kuin audiovisuaalisesta italialaisesta mediasta. Olen seurannut systemaattisesti kuu-

den kuukauden ajalta (1.6.–30.11.2015) Italian kahta levikiltään27 suurinta päivittäissanomalehteä, 

Corriere della Seraa ja La Repubblicaa, keräten niiden naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä 

kirjoituksia. Tämän lisäksi olen käynyt läpi myös muutamia kyseisten lehtien oheisjulkaisuja, kuten 

kuukausi- tai lukuliitteitä. Sanomalehtien lisäksi aineistoni pitää sisällään myös aihetta käsittelevää 

televisiomateriaalia eli Italian kahden suurimman mediatalon, RAI:n ja Mediasetin, esittämiä televi-

siouutisia. RAI eli Radiotelevisione Italiana on vuonna 1954 perustettu Italian julkisen palvelun 

televisioyhtiö. Mediaset on puolestaan maan suurin yksityinen televisioyhtiö, jonka Italian entinen 

pääministeri Silvio Berlusconi perusti vuonna 1978. Erona Suomeen voisi mainita, että Italiassa 

niin julkiset kuin yksityiset kanavat rahoittavat toimintaansa mainoksilla. Merkittävä osa aineistos-

tani koostuu myös kahdeksanosaisesta Amore Criminale -televisiosarjasta, jossa parisuhdeväkival-

taa kokeneet naiset tai heidän läheisensä kertovat väkivaltakokemuksistaan. Kontekstualisointia 

helpottamaan olen seurannut myös paikallisten nais- ja ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Tele-

fonorosan, D.i.Ren, Casa delle Donnen ja UN Women Italyn, aiheeseen liittyviä julkaisuja, samoin 

kuin mahdollisuuksien tasa-arvoon keskittyvän, Italian hallituksen alaisen Dipartimento per le Pari 

Opportunitàn, nettisivustoa.  

 

Haluan tutkimuksessani tarkastella, millaista kuvaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta annetaan tie-

tynlaiseen todenmukaisuuteen pyrkivissä, niin kutsutuissa ”virallisissa yhteyksissä”. Näihin laske-

taan esimerkiksi uutiset, joiden ajatellaan antavan puolueetonta ja todenmukaista kuvaa todellisuu-

desta. Televisiouutisten lisäksi koen sanomalehtien kirjoituksilla olevan väliä, sillä sanomalehtiin 

kohdistuu paitsi voimakas myynnin, tuoton ja kannattavuuden paine, myös lehden fyysiset, tilalliset 

rajoitteet. Mielestäni sanomalehtien kautta voi tehdä tulkintoja siitä, mitkä asiat yhteiskunnassa (ai-

nakin lehtitalojen mielestä) nähdään tärkeinä ja esiintuomisen arvoisina, eli mitkä asiat ja ilmiöt 

priorisoidaan osaksi rajallista palstatilaa.  

 

Aineistoni audiovisuaalisuudesta vastaa televisiouutisen ohella RAI3-kanavalla esitettävä Amore 

Criminale -televisiosarja. Sarjaa on esitetty vuodesta 2007 asti, mutta katsojaluvut vaikuttaisivat 

																																																								
27 ADS 2015. 
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olevan koko ajan nousussa; seuraamani syyskauden loppupuolella ohjelma saavutti jopa 2 miljoo-

nan katsojaluvut. Ohjelman suurin kilpailija on RAI1-sisarkanavalla samaan aikaan esitettävä Nuori 

Montalbano -televisiosarja. Amore Criminale on draamadokumenttisarja, joka käsittelee naisiin 

kohdistuvan väkivallan tarinoita pääasiassa parisuhdeväkivallan muodossa. Sarja pitää sisällään 

sekä haastatteluita että niiden pohjalta rakennettuja, näyteltyjä väkivaltakohtauksia. Kyseessä on 

siis eräänlainen väkivaltaviihdesarja, joka perustuu tositapahtumiin ja jossa väkivaltaa kokeneet tai 

heidän läheisensä saavat tilaa jakaa kokemuksiaan. Sarjassa väkivallan kokemuksellisuutta tuodaan 

vahvasti ja monipuolisesti esiin, minkä vuoksi se painottuu aineistona voimakkaasti tutkimuksessa-

ni. Sarja tuottaa paitsi monenlaisia representaatioita väkivallasta, siinä piilee myös niin sanottu 

”pyrkimys totuuteen”: toisin kuin täysin fiktiiviset televisiosarjat, joissa naisiin kohdistuvaa väki-

valtaa ilmenee esimerkiksi rikossarjojen raiskauskohtauksien muodossa, Amore Criminale pyrkii 

tuomaan esiin väkivallan ”todellista luonnetta” ja puhumaan väkivaltaa kokeneiden kokemusten 

kautta. Näin ollen sarjalla on oletettavasti tavallista viihdesarjaa painokkaampaa sanottavaa naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Juuri tällaiset ”todenmukaisuuteen pyrkivät” naisiin kohdistuvan 

väkivallan representaatiot, joihin sekä uutiset että televisiosarja pyrkivät, ovat tämän tutkimuksen 

keskiössä.  

 

Lähestyn aineistoani kriittisen diskurssianalyysin keinoin, sillä sen avulla voin tarkastella, miten 

sosiaalista valtaa ja eriarvoisuutta rakennettaan ja luodaan tietyssä kontekstissa, tässä tapauksessa 

italialaisessa mediassa. Kriittinen diskurssianalyysi on väline, jolla on mahdollista hahmottaa dis-

kurssin itsestäänselvyydet ja vallitsevat suhteet, unohtamatta huomioida niitä käytänteitä, joilla näi-

tä suhteita oikeutetaan.28 Väkivaltadiskurssistakin olennaista on tuoda esiin valtasuhteet, hallitsevat 

äänenpainot, niiden takana vallitsevat ideologiat ja mahdolliset vaimennetut äänet. Kriittisen dis-

kurssianalyysin ohella hyödynnän mediatutkija Johanna Sumialan tutkimustapaa, jossa mediaa lä-

hestytään antropologisesti ”yhteisesti jaettuna symbolisena järjestelmänä, joka rakentaa, järjestää ja 

muokkaa meitä ympäröivää sosiaalista todellisuutta ja jossa yksilöille tarjoutuu erilaisia mahdolli-

suuksia osallistua tuon sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen”.29 Media-aineistoni rakentaa siis 

kuvaa italialaisesta todellisuudesta symbolien, merkitysten ja toiston kautta. 

 

Tutkimusotteeni on temaattinen, ja pyrinkin nostamaan tutkimuksessani esiin ne asiat, joiden avulla 

naisiin kohdistuvaa väkivaltaa määritellään sen kulttuurisessa kontekstissa. Ensimmäinen käsittely-

luku koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sen intersektionaalisuuteen keskittyen: väkivalta ja sii-

																																																								
28 Dijk 2008, 7–8; ks. myös Pyynönen 2013; Wodak & Chilton 2005; Wodak & Meyer 2009. 
29 Sumiala 2010, 13–14. 
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hen liittyvät arvoasetelmat, syyt ja selitykset vaihtelevat sen mukaan, minkälaisia sosiokulttuurisia 

kategorioita väkivaltatekoon – yleisimmin vieläpä sen kohteeseen – liittyy. Luvussa käsiteltäviä 

kategorioita ovat avioliitto ja vanhemmuus, ikä, uskonto, taloudellinen tilanne ja koulutus. Toinen 

käsittelyluku paneutuu naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvään 

keskeiseen ongelmaan eli tilan ja rajanvedon kysymyksiin. Kolmas ja viimeinen käsittelyluku po-

rautuu väkivallan ideologioihin eli niihin teemoihin, joiden avulla väkivaltaa selitetään ja ymmärre-

tään. Tavoitteenani on tarkastella aineistoa mahdollisimman laajakatseisesti ja avoimesti asettamat-

ta sitä etukäteen mihinkään muottiin, vaan antamalla sen ”itse puhua puolestaan”. Samaan aikaan 

suhtaudun aineistoon kriittisesti eritoten sen heteronormatiivisuuden vuoksi.	

	
	

1.3	Tutkimustilanne	
	
 

Sukupuolentutkimus on tutkimusala, jolla on vahvat perinteensä varsinkin naistutkimuksen alueella. 

Sittemmin sukupuolentutkimus on pyrkinyt yhä kriittisemmin tutkimaan yhteiskunnan sukupuolit-

tuneita rakenteita, varsinkin queer-tutkimussuuntauksen saralla. Sukupuolen ja väkivallan suhdetta 

on tutkittu paljon viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Valtaosa tästä on kansainvälistä englan-

ninkielistä tutkimusta.30 Sukupuolittunutta väkivaltaa Suomessa ovat tutkineet muun muassa Marita 

Husso, Sari Näre, Minna Piispanen ja Suvi Ronkainen31, joista varsinkin Näreen ja Ronkaisen toi-

mittama vuoden 2008 teos Paljastettu intiimi – sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa käsittelee 

väkivallan monimuotoisuutta kattavasti. Vuonna 2015 historioitsija Satu Lidman julkaisi teoksen 

Väkivaltakulttuurin perintö, jossa väkivallan sukupuolittuneisuutta tarkastellaan perusteellisesti 

eritoten historiallisesta näkökulmasta. Italiassa sukupuolittuneen väkivallan tutkimusta on ilmesty-

nyt pääasiassa vasta viime vuosien aikana, esimerkiksi Anna Baldryn, Elvira Realen ja Simonetta 

Ulivierin toimesta.32 Italialainen väkivaltatutkimus on ainakin toistaiseksi keskittynyt väkivaltail-

miön laajuuden hahmottamiseen erilaisten kyselytutkimusten muodossa.   

 

Sukupuolentutkimuksen kentällä myös sukupuolen suhdetta mediaan on tutkittu monipuolisesti 

muun muassa identiteettiprosessien kautta eli kysymällä esimerkiksi, miten mediarepresentaatiot 

vaikuttavat sukupuoli-identiteettien rakentumiseen.33 Mediatutkimuksen puolella sukupuolta on 

tuotu esiin vallitsevia valta-asetelmia kyseenalaistamalla. Mediatutkimuksessa esimerkiksi naissu-
																																																								
30 Esim. Hearn 1994 ja 1998b; Radford & Russell 1992; Verloo 2007. 
31 Esim. Heiskanen & Piispanen 1998; Husso 2003; Ronkainen & Näre 2008. 
32 Esim. Reale 2011; Ulivieri 1997 ja 2013.  
33 Esim. Gauntlett 2008; Ross 2013.  
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kupuolen alisteinen asema, naisten vähäinen medianäkyvyys sekä stereotyyppiset kuvaukset suku-

puolesta ovat saaneet huomiota. Samalla seksuaali- ja sukupuoli-identiteettien yksipuolista esittä-

mistä on kritisoitu voimakkaasti.34  

 

Sukupuolen, median ja väkivallan yhdistävää tutkimusta on viime vuosina tehty yhä enenevissä 

määrin, joskin tutkimus vaikuttaa keskittyneen siihen, miten naisten asema mediassa vaikuttaa käsi-

tyksiin naisista miehille kuuluvana omaisuutena ja siten lisää tai ylläpitää heihin kohdistuvaa väki-

valtaa. Naisten esineellistäminen on näissä tutkimuksissa nähty naisiin kohdistuvien väkivaltaisuuk-

sien syynä. Tällaista tutkimusta on tehty myös italialaisessa kontekstissa, viimeksi vuonna 2012 

Massimo Ragneddan toimesta.35 Tutkimukset kuitenkin eroavat paljon omasta tutkimusasetelmas-

tani, jonka keskiössä ovat mediarepresentaatiot ja niissä vallitsevien diskurssien osoittaminen ja 

kyseenalaistaminen. Tutkimukseni viitekehyksinä toimivat mediarepresentaatioista yleisluontoisesti 

kertovat Lauren J. Shepherdin Gender, Violence and Popular Culture sekä Drew Humphriesin 

Women, Violence and the Media.36 Shepherdin ja Humphriesin teoksia lukuun ottamatta sukupuo-

len, median ja väkivallan yhdistävä representaatioiden tutkimus on pääasiassa keskittynyt joko yk-

sittäisiin tai tietyn tilanteen väkivaltatapauksiin, kuten Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla tapahtu-

viin naismurhiin. Näiden tutkimusten kohteina ovat pääasiassa väkivaltarepresentaatioille tyypilliset 

raa’at fyysiset väkivaltateot.37 

 

Väkivaltaa on sukupuolen- ja mediatutkimuksen ohella tutkittu esimerkiksi sosiaali-, käyttäytymis- 

ja oikeustieteiden saralla tutkimusaloille tyypillisin aiherajauksin, teorioin ja menetelmin. Esimer-

kiksi sosiaalityössä huomiota ovat saaneet erilaiset väkivaltaan liittyvät palvelujärjestelmät, psyko-

logiassa puolestaan väkivallan psyykkiset prosessit. Rikosoikeudessa väkivaltaa on hahmotettu 

sääntöjen ja rikosprosessien kautta, kriminologiassa taas tarkastelun keskiöön on noussut väkivalta 

yhteiskunnallisen rikollisuuden osana. Sukupuolen- ja mediatutkimuksen otteisiin yhdistän tutki-

muksessani kuitenkin kulttuurintutkimusta, sillä tarkastelen väkivallan representaatioiden symboli-

sia merkityksiä ja todellisuuden rakentumista kulttuurintutkija Stuart Hallin näkemyksiä mukaillen. 

Hallin ohella teoreettista pohjaa ja ymmärrystä tutkimukselleni antavat Judith Butlerin performatii-

visen sukupuolen, Sarah Ahmedin tunteiden rakentumisen sekä Doreen Masseyn tilallisuuden teori-

at ja käsitykset. Näiden ohella hyödynnän myös Johanna Sumialan käsitystä media-antropologiasta, 

																																																								
34 Ross 2013, 6–8. 
35 Esim. Ragnedda 2012.  
36 Humphries 2009; Shepherd 2012; ks. myös Richardson & Wearing 2014. 
37 Esim. Dominguez-Ruvalcaba & Corona 2010.  
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Ann Cahillin ajatusta feministisestä subjektista sekä Nina Lykken ja Leena-Maija Rossin intersek-

tionaalisuuden määritelmää.  

 

Tutkimukseni rajautuu alueellisesti yhteen kulttuuriseen kontekstiin, Italiaan. En kuitenkaan tee 

tutkimusta italialaiseen tyyliin kyselytutkimuksen muodossa tai hakemalla väkivaltaiselle käyttäy-

tymiselle syytä psykologiasta, vaan pyrin nostamaan esiin väkivaltaan liittyvät vallitsevat diskurssit 

ja kyseenalaistamaan niiden sisältämät ja tuottamat oletukset. Näihin diskursseihin liittyy käsityksiä 

esimerkiksi yhteiskunnan säännöistä ja odotuksista, oikeasta ja väärästä, yksilön oikeuksista ja vel-

vollisuuksista, yhteisöön kuulumisesta, elämäntavoista, elintilasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, 

haavoittuvuudesta ja ruumiillisuudesta. Diskurssien muuttaminen vaatii, että ne ensin tunnistetaan, 

tuodaan näkyviin ja lopuksi haastetaan. Kriittinen diskurssianalyysi palveleekin tutkimusasetelmaa-

ni ja -kenttääni mitä parhaiten. 

 

Poikkean tutkimuksessani myös hiukan tunnetuista naisiin kohdistuvan väkivallan mediarepresen-

taatioiden tutkimuksista. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa tutkimustraditiossa on seurattu paljon tie-

tyn tapahtuman mediarepresentaatioita tai yhden väkivaltatapauksen herättämää keskustelua. Nämä 

tutkimukset ovat sisältäneet myös vertailevaa tutkimusta siitä, millä tavalla samasta tapahtumasta 

viestitetään eri medioissa ja ajan kuluessa. Tutkimuksessani en poraudu syvälle yksittäisiin tapauk-

siin, vaan pyrin kokonaisvaltaisemmin analysoimaan kaikkia aineistossani ilmeneviä naisiin kohdis-

tuvan väkivallan representaatioita. En myöskään rajaa tutkimustani koskettamaan tiettyä väkivallan 

muotoa, kuten naismurhia, vaan tarkastelen kaikkia niitä tapauksia, joita aineistossani väkivallaksi 

määritellään. Tavoitteenani on saada kokonaiskuvaa siitä, millä tavoin ja millä laajuudella naisiin 

kohdistuva väkivalta ilmenee keräämässäni media-aineistossa. Koska olen kerännyt media-aineistoa 

puolen vuoden ajan, tutkimukseni rajautuu alueellisuuden lisäksi ajallisesti. Valitsemaani tyyliin 

toteutettua tutkimusta väkivallan mediarepresentaatioista löytyy niukasti, italialaisessa kontekstissa 

tuskin lainkaan, joten tutkimusasetelmani on sitäkin relevantimpi. 
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2	Intersektionaalinen	väkivalta		
	
	
	
Intersektionaaliset, risteävät identiteettikategoriat ovat keino ymmärtää, miten yksilölliset ominai-

suudet vaikuttavat valtasuhteisiin, asemiin ja eriarvoisuuden kokemuksiin. Intersektionaalisuus on 

alun perin feministisen tutkimuksen käsite, joka on syntynyt kriittisenä kannanottona naiskategorian 

oletetulle homogeenisuudelle. Keskiluokkaisen valkoisen naisen tasa-arvokysymysten ohella tulisi 

huomioida myös muut, monimuotoiset ja eri tavalla alisteiset naisidentiteettikategoriat.38 

 

Tutkimuksessani pyrin laajentamaan intersektionaalista näkemystä naissukupuolen ulkopuolelle 

ottaakseni kokonaisvaltaisemmin huomioon sen, minkälaisten erilaisten, aineistostani esiin nouse-

vien sosiokulttuuristen kategorioiden kautta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa mahdollistetaan ja oi-

keutetaan, missä tapauksissa se taas torjutaan ja tuomitaan. Näin ollen tarkastelussani on sekä väki-

vallan kohteen että väkivallan tekijän sosiokulttuurinen asema. Seuraavissa alaluvuissa keskityn eri 

intersektionaalisiin kategorioihin yksitellen, pyrkien selvittämään, mikä rooli niillä on väkivallan 

representaatioissa ja väkivallan monimuotoisuuden ymmärtämisessä. Aloitan intersektionaalisen 

tarkastelun avioliiton ja vanhemmuuden kautta, jonka jälkeen tarkastelen ikää, uskonnollisuutta ja 

lopuksi talous- ja koulutustasoja.  

 

2.1	Avioliitto	ja	vanhemmuus		
	
	 	
Tuoreen WHO:n raportin39 mukaan 35% maailman naisista on kokenut elämänsä aikana joko fyy-

sistä tai seksuaalista väkivaltaa. Noin 30% naisista puolestaan kertoo kokeneensa parisuhdeväkival-

taa. Kodin seinien sisäpuolella tapahtuva väkivalta on vahvasti sukupuolittunutta; Suomessa pa-

risuhdeväkivaltaa tutkinut Marita Husso on todennut, että tietoon tulevista väkivaltatapauksista noin 

yhdeksässä kymmenestä väkivallan tekijä on mies ja kokija nainen.40 Italiassa tilanne vastaa hyvin 

kansainvälisiä tilastoja: vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa 16–70-vuotiaista naisista 31,5% il-

moitti kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.41 Vakavimpien väkivaltatapausten, kuten 

raiskausten ja törkeiden pahoinpitelyjen, tekijänä oli pääosin kumppani (62,7% ja 76,8% tapauksis-

ta). Parisuhdeväkivallan yleisyys näkyy myös aineistossani, sillä seuraamani puolen vuoden aikana 

																																																								
38 Ghafournia 2014, 25; Kitzinger 2006, 31. 
39 WHO 2016.  
40 Husso 2003, 16. 
41 Istat 2015, 153.  
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naisiin kohdistuvan väkivallan mediarepresentaatioista valtaosa koskee parisuhde- tai perheväkival-

taa. Myös yksi merkittävä osa aineistoani, televisiosarja Amore Criminale, perustuu nimensä mu-

kaisesti väkivaltaisiin parisuhdekertomuksiin. Koska parisuhde ja perhe nousevat kontekstina vah-

vasti aineistostani esiin, on luontevaa aloittaa analyysi avioliiton ja vanhemmuuden kategorioista.  

 

Italiassa avioliittoa on perinteisesti pidetty paitsi arvokkaana instituutiona, myös luontevana aske-

leena lapsuudenkodista kohti aikuisuutta ja oman kodin perustamista. Tilastot kuitenkin osoittavat, 

että avioliittojen määrä on Italiassa jatkuvasti laskussa. Vuonna 2013 avioliittoja solmittiin Italiassa 

liki 195 000 kappaletta, reilut 50 000 kappaletta vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. 

Myös naisten keskimääräinen avioitumisikä oli tuona aikana noussut puolellatoista vuodella aina 

31,1 ikävuoteen asti.42 Avioliiton suosion laskun syiksi on esitetty naisten parantuneita yhteiskun-

nallisia oloja, kuten laajempia koulutus- ja uramahdollisuuksia sekä taloudellista itsenäisyyttä, ja 

toisaalta myös avoliittojen aseman tunnustamista hyväksyttynä parisuhdemuotona. Yleisesti ottaen 

avioliittoon liitetään kuitenkin vielä pitkälti ”kaikkein pyhimmän” leima, ja sitä pidetään suhteen 

vakavuudesta kertovana virallisena sitoumuksena.43 

 

Avioliitto on vahvasti läsnä aineistossani. Sanomalehtien palstatilallisesti niukoissakin rikosuutisis-

sa on aina mainittu väkivallan tekijän ja kokijan välinen suhde. Tämä näkyy esimerkiksi sellaisissa 

otsikoissa kuin ”Puukotti vaimon ja anopin [kuoliaaksi] – pidätetty”, ”Tappoi vaimon ja sitten it-

sensä” ja ”Tappoi vaimon koulun edustalla”.44 Uutisotsikoissa puhutaan naisten sijaan nimenomaan 

vaimoista, minkä jo itsessään voi nähdä tietynlaisena identifikaation välineenä. Avioliiton esiin-

tuominen on osa väkivaltatilanteen luonnollista kontekstointia, mutta pidän sitä toisaalta myös ita-

lialaisen väkivaltadiskurssin kielellisenä keinona palauttaa julkiselle areenalle tuotua tapahtumaa 

takaisin yksityisyyteen, pariskunnan väliseksi asiaksi. 

 

Kun puhutaan parisuhdeväkivallasta, väkivaltainen käyttäytyminen ei yleensä ilmene heti suhteen 

alussa. Tutkimusten mukaan väkivaltaisille parisuhteille on tyypillistä, että ne alkavat niin kutsutul-

la hurmosvaiheella, jolloin väkivallantekijä käyttäytyy mahdollisimman huomaavaisesti ja hellästi. 

Kriittisiä vaiheita väkivallan ilmaantumisen – ja myös pahentumisen – tiellä ovat erilaiset parisuh-

detta vakauttavat elämänvaiheet, kuten yhteen muuttaminen, kihlautuminen, avioituminen tai lasten 

																																																								
42 Istat 2015, 19–20. 
43 Husso 2003, 147.  
44 ”Accoltella moglie e suocera, arrestato”, Corriere della Sera 24.06.2015, 22; ”Uccide la moglie poi si ammazza”, La 
Repubblica 09.08.2015, 16; ”Uccide la moglie davanti alla scuola”, La Repubblica 1.10.2015, 22. 
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saaminen.45 Parisuhdeväkivalta, muun lähisuhdeväkivallan tavoin, ei myöskään tavallisesti koostu 

yksittäisistä teoista (kuten esimerkiksi kadulla tapahtuvat puskaraiskaukset, pahoinpitelyt tai seksu-

aaliset ahdistelut), vaan väkivalta kestää jopa vuosia, pisimmillään vuosikymmeniä. Tällaisen tois-

tuvan väkivallan yhteydessä puhutaan väkivallan syklistä, jolla kuvataan niin väkivallan ja väkival-

lattomuuden vuorottelua arjessa kuin väkivallan asteittaista eskaloitumista.46 Koska väkivallalla on 

tapana eskaloitua jo parisuhteen aikana, parisuhteen päättymisen ja erotilanteen kynnyksellä väki-

valtateot viedään tyypillisesti äärimmilleen.  

 

Väkivallan eskaloituminen on läsnä myös italialaisissa mediarepresentaatioissa. Corriere della Se-

ran ja La Repubblican koko maan kattaviin sanomalehtijulkaisuihin päätyvät väkivaltauutiset sisäl-

tävät lähes poikkeuksetta vain vakavimpia väkivallanmuotoja – joko julkisella paikalla tapahtuneita 

raiskauksia tai kuolemaan päättyneitä parisuhdeväkivaltatapauksia. Amore Criminale, parisuhdevä-

kivaltaan keskittynyt draamadokumenttisarja, pyrkii antamaan syvempää kuvaa väkivaltatilanteista 

kertomalla usean väkivaltaa kohdanneen naisen tarinan. Amore Criminalen syksyn 2015 kahdeksas-

sa jaksossa esitellään yhteensä yhdentoista naisen tarina, joiden lisäksi yhdessä erityisjaksossa ker-

rotaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttötarina sekä poikkeuksellisesti parisuhdeväkivaltaan kuol-

leen miehen tarina. Näiden yhdentoista naisen tarinoista viidessä avioliittoa korostetaan, ja sitä tuo-

daan jatkuvasti esiin. Tarinoissa väkivaltaa alkaa esiintyä vasta naimisiinmenon jälkeen, kuten esi-

merkiksi Annamarian ja Giuseppen tarinassa, jossa Giuseppesta paljastuu heti häiden jälkeen ”auto-

ritaarinen ja väkivaltainen” henkilö.47 Samassa jaksossa kerrotaan myös Giovannin ja Giovannan 

tarina, jossa kertoja kuvaa avioliiton ”muuttuvan vähän ajan kuluttua helvetilliseksi häkiksi, jossa 

satutetaan aina kuolemaan asti”.48 

 

Lisäksi yhdessä Amore Criminalen jaksossa kerrotaan 26-vuotiaan Martan tarina. Marta tapailee 

miestä nimeltä Giuseppe, mutta huomaa jo varhain tämän mustasukkaisen ja omistushaluisen luon-

teen. Kun Marta sitten päättää jättää Giuseppen, reagoi mies yllättävällä tavalla: hän ostaa Martalle 

lahjaksi kihlasormuksen ja vaatii tätä ottamaan lahjan vastaan.49 Tulkitsen, että sormus – merkki 

tulevasta avioliitosta – ilmentää tässä yhteydessä jonkinlaista omistushalua ja yritystä saada toinen 

omakseen. Aineistoni valossa vaikuttaisikin siltä, että Italiassa avioliiton solmiminen on asia, jonka 

																																																								
45 Piispa 2008, 113–15.   
46 Grifoni 2013, 26; Husso 2003, 45; Naisten Linja 2015; Reale 2011, 122. 
47 ”Giuseppe si rivela subito autoritario e violento”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:06:49. 
48 ”-- quel matrimonio si trasformerà in poco tempo in una gabbia infernale dove farsi del male fino a uccidere”, Amore 
Criminale 12.10.2015, 00:45:51. 
49 Amore Criminale 28.9.2015, 00:42:40.  
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myötä väkivallan tekijä kokee väkivallan kohteen, naisen, omaisuudekseen, jota voi kohdella ha-

luamallaan tavalla. Omistussuhdetta käsittelen lisää luvussa 4.4.   

 

Parisuhdetta ja väkivaltaa pidetään niitä käsittelevissä tutkimuksissa ongelmallisena yhtälönä, sillä 

parisuhteen kontekstissa väkivallan tekijään liittyy niin monenlaisia vahvoja tunteita, yleensä rak-

kauttakin, minkä vuoksi väkivaltaisia tekoja on vaikea tunnistaa tai tunnustaa, saati saattaa niiden 

tekijää vastuuseen.50 Aineistostani tämä nousee myös vahvasti esiin, sillä aineistoni italialaiset nai-

set ilmoittavat poliisille puolison tekemästä väkivallasta aikaisintaan siinä vaiheessa, kun päättävät 

lopettaa suhteen, usein vuosia kestäneen väkivallan kierteen jälkeen. Vaikka valtaosa raportoiduista 

parisuhdeväkivaltateoista koskettaa seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa, on niiden taustalla aina 

myös henkistä väkivaltaa, kuten alistamista, nimittelyä, uhkailua tai manipulointia.51 Henkisen vä-

kivallan avulla väkivalta siirretään väkivallan kohteen syyksi, kuten myös aineistoni naisten koke-

muksista käy ilmi. Häpeä ja syyllisyys ovat pelon lisäksi olleet heille ne asiat, jotka ovat estäneet 

puhumasta väkivallan kokemuksista ulkopuolisille. 

 

Väkivaltaisesta parisuhteesta on vaikea irtautua siihen liittyvien monimutkaisten tunneketjujen 

vuoksi. Mitä eri parisuhdemuotoihin tulee, juuri avioliiton päättäminen vaikuttaisi olevan aineistoni 

italialaisnaisille haastavinta. Avioliittoon ladataan monia odotuksia, ja koska sitä lähtökohtaisesti 

pidetään elinikäisen sitoutumisen merkkinä, ei avioliittoa solmita yleensä vain hetkeksi, erotilantee-

seen ennakolta varautuen. Avioliiton suurten odotusten vuoksi ero voidaankin nähdä epäonnistumi-

sena, vieläpä raskaana sellaisena.52 Aineistoni naiset kuvailevat avioliittoa tärkeäksi tehtäväksi, jo-

hon he haluavat antaa kaikkensa. Esimerkiksi avioliitossaan paljon henkistä väkivaltaa kohdannut 

Giovanna on riekaleina tunnemyrskyn keskellä, kun hän kokee velvollisuudekseen elää aviomies-

tään ja lapsiaan varten mutta kaipaa samaan aikaan vapautta ja aitoa onnea. Myös Dora vaikenee 

vaikeuksistaan miehensä kanssa, koska haluaa pelastaa avioliittonsa.53 Avioliiton arvo on siis poik-

keuksetta tunnustettu italialaisissa mediarepresentaatioissa.  

 

Avioliiton päättämisen vaikeus liittyy varmasti osittain myös vannottuun valaan, jossa luvataan 

rakastaa niin myötä- kuin vastamäessä, hyvinä ja huonoina hetkinä. Näiden avioliittoon liitettyjen 

lupausten valossa on ymmärrettävää, että väkivaltaa kohtaavat italialaisnaiset kokevat omaksi vel-

vollisuudekseen saada liitto onnistumaan. Usein raja tulee vastaan vasta silloin, kun voimat ovat 
																																																								
50 Baldry 2014, 46; Grifoni 2013, 24; Husso 2003, 13; Piispa 2008, 124. 
51 Baldry 2014, 40; Naisten Linja 2015; Nyqvist 2008, 151; Reale 2011, 175.  
52 Grifoni 2013, 22–26; Piispa 2008, 123–124. 
53 Amore Criminale 12.10.2015, 00:59:15; Amore Criminale 14.09.2015, 00:43:42. 



	
	

16	

täysin loppu, kun nainen ei vain ”pystynyt siihen enää”54 tai kun hengenlähtö on väkivaltatilan-

teessa lähellä. Avioliiton velvollisuuksiin vetoavat myös väkivallan tekijät, jotka edellyttävät puo-

lisoiltaan tietynlaista käytöstä. Aineistoni perusteella italialaisten avioliittoon liitetyt merkitykset ja 

velvollisuudet ovat hyvin perinteisiä. Keskiöön nostetaan esimerkiksi naisen aviovelvollisuudet, eli 

avioliittoon kuuluva seksi. Ehkä selkein aviovelvollisuuksien peräänkuuluttaminen näkyy eräässä 

Amore Criminalen jaksossa, jossa mies Pasquale kaataa riitatilanteen lopuksi vaimonsa Elviran sän-

kyyn ja yrittää raiskata tämän. Kun nainen kamppailee vastaan, herää miehellä vahva vastareaktio, 

jolloin hän huutaa toistuvasti ”olen aviomiehesi, sinun täytyy olla kanssani!”55   

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksista juuri vaimoihin kohdistuva väkivalta näyttäisi olevan se 

väkivallan ilmentymä, joka herättää maltillisimpia vastareaktioita italialaisessa kontekstissaan. 

Avioliiton sisäinen ”yksityinen tilanne” nähdään jonakin, johon ei haluta ulkopuolisena puuttua. 

Toisaalta avioliiton päättymisen uhka nähdään hyväksyttävänä tai vähintäänkin ymmärrettävänä 

syynä miehen väkivaltaisille reaktioille. Uutisotsikoissa erotilannetta nostetaan esiin esimerkiksi 

toteamalla, kuinka tekijä ”ei hyväksynyt eroa: pieksi vaimonsa [henkihieveriin]”.56 Erotilanteen 

väkivalta näyttäytyy perusteltuna myös aineistoni väkivaltaisille miehille, jotka kuvailevat tilannetta 

sellaisin ilmaisuin kuin ”parempi kuolleina kuin eronneina”, ”ilman sinua en valitettavasti voi men-

nä eteenpäin” ja ”hänen täytyy olla minun kanssani -- vain minun kanssani”.57 Avioliiton päättymi-

sen tuomitsevat ja väkivallan erotilanteessa oikeuttavat myös monet parisuhteen ulkopuoliset tahot. 

Esimerkiksi kesällä 2015 Italiassa perheen hyvinvointia käsittelevässä Family Day -tapahtumassa 

neokatekumenaalisen suuntauksen perustaja Kiko Argüello totesi, että naistapot parisuhdeväkival-

lan seurauksena ovat ymmärrettäviä. Argüellon mukaan ”mies elää vaimonsa rakkaudesta”, ja kun 

vaimo jättää miehen, miehen luontevin ”ensimmäinen askel on tappaa tämä”, sillä ”rakkaudetto-

muus on yhtä kuin helvetti”.58 

 

Rakkaus ja väkivalta ovat monimutkainen yhdistelmä, mutta oman lisänsä siihen tuo väkivaltaa 

kohtaavan naisen mahdolliset lapset. Jos vaimon roolia pidetään aineistossani jo jossakin määrin 

naisen elämäntavoitteena – jota rakennetaan Amore Criminalessakin ”valkoisen hääpuvun unel-

man” ja onnellisten hääpäiväkuvien ja -videotaltioiden kautta – on äitiys vielä vahvempi italialaista 
																																																								
54 ”Non ce la facevo più”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:18:49; ”Lei ad un certo punto non ne poteva più”, Amore 
Criminale 28.09.2015, 00:46:38. 
55 ”Sono tuo marito, devi stare con me”, Amore Criminale 05.10.2015, 00:40:29–00:41:37. 
56 ”Non accetta la separazione: picchia la moglie”, La Repubblica 13.09.2015, 9. 
57 ”Meglio morti che separati”, Amore Criminale 05.10.2015, 00:02:33; ”Io purtroppo non posso senza di te andare 
avanti”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:16:25; ”Lei deve stare con me, hai capito, solo con me”, Amore Criminale 
12.10.2015, 01:20:10.  
58 Corriere della Sera 24.06.205, 24.  
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naiseutta määrittävä tekijä. Italiassa 1,29 lapsen lapsiluku on alati laskussa ja lapsia tehdään yhä 

vanhempana, sillä ensisynnyttäjän ikä on keskimäärin 32,1 vuotta.59 Tästä kehityksestä huolimatta 

aineistossani äitiyttä kuvataan onnellisena haaveiden täyttymisen aikana sekä naisen oman elämän 

tehtävänä, kohtalona ja uhrauksena.60 Amore Criminalessa korostetaan, kuinka ”raskaus on naisen 

elämän kaunista ja herkkää aikaa” ja tuoreen äitiyden myötä naisen ”elämä saavuttaa syvän ja lo-

puttoman merkityksensä.”61 Camillan ja Claudion tarinassa kerrotaan, kuinka Camilla oli ”aina tu-

kahduttanut haaveensa tulla äidiksi”, ja tuo haave pääsi toteutumaan vasta silloin, kun hän parantui 

syömishäiriöstään ja oppi hyväksymään kehonsa.62  

 

Aineistossani lapset ovat monipuolinen vallankäytön väline. Aineistoni väkivaltaisille miehille lap-

set ja yhteinen perhe ovat yleensä tarpeellinen syy lisätä kontrollia kumppania kohtaan. Samalla 

väkivaltaa tekevät myös vetoavat perheen eheyden tärkeyteen ja pyrkivät näin estämään naista jät-

tämästä väkivaltaista suhdetta. Italialaisissa mediarepresentaatioissa väkivaltainen mies on toisinaan 

myös mustasukkainen lasten saamasta huomiosta, sillä se on pois hänen saamastaan ajasta ja hel-

lyydenosoituksista. Amore Criminalessa Claudio pelkää tulevaa eroa, koska eron myötä hän voisi 

menettää lapsensa huoltajuuden. Pelon vuoksi hän päätyy iskemään vasaralla avovaimonsa kuoli-

aaksi. Pasquale puolestaan on mustasukkainen lapsistaan ja rankaisee näitä väkivaltaisesti perheen 

äidin antamista huomionosoituksista.63 

 

Lasten altistuminen väkivallalle on kuitenkin, ymmärrettävästi, hyvin tunteita herättävä asia ja ylei-

sessä keskustelussa tuomittua, sillä onhan väkivallalla tutkitusti pitkät haitalliset vaikutukset lapsen 

kehitykselle ja psyykelle.64 Italialaisessa kontekstissa suhtautuminen lasten kokemaan väkivaltaan 

näyttäisi olevan jyrkkää, mikä näkyy myös arvoasetelmassa, jossa äidin kohtaama väkivalta on 

kauhisteltava asia juuri tämän äidin aseman vuoksi. Esimerkiksi uutisotsikoissa kerrotaan, kuinka 

”[mies] hakkasi kahdeksannella kuulla raskaana olevan vaimonsa” tai kuinka ”[mies] tappoi vaimon 

naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä – 6-vuotias lapsi oli kotona”.65 Yhdessä Amore 

Criminalen jaksossa väkivaltaa kokeneen naisen ja haastattelijan välisessä keskustelussa haastatteli-

ja kauhistelee ääneen kuullessaan, että mies on käyttäytynyt naista kohtaan väkivaltaisesti tämän 

																																																								
59 Istat 2015, 22–24.  
60 Amore Criminale 02.11.2015, 00:27:30; Amore Criminale 12.10.2015, 00:22:54. 
61 ”Una fase bella, delicata della vita di una donna”, Amore Criminale 14.09.2015, 00:12:19; ”la vita aquista un senso 
infinito e profondo”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:33:58. 
62  ”-- soffocava il suo desiderio di maternità”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:28:20. 
63 Amore Criminale 05.10.2015, 00:28:50. 
64 Ronkainen 2008, 45–47, 53–54, 60–62.  
65 ”Picchia la moglie all'ottavo mese di gravidanza”, La Repubblica 15.06.2015, 4; ”Uccide la moglie nella giornata 
anti-violenza sulle donne. In casa c'era il figlio di 6 anni”, La Repubblica 26.11.2015, 23. 
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raskausaikana.66 Kauhistunut reaktio syntyy nimenomaan raskausajan väkivallasta, olkoonkin, että 

raskautta on edeltänyt ja seurannut paljon vakavampia väkivaltatekoja. Televisiosarjassa myös ne 

äiteihin kohdistuneet väkivaltateot, jotka ovat päättyneet kuolemaan, herättävät vahvoja reaktioita 

nimenomaan äitiyden kautta peilaamalla. Dinan murhaa kauhisteltiin siksi, etteivät ihmiset voineet 

käsittää, miten joku pystyisi tekemään noin äidille, vieläpä lapsen silmien edessä. Camillan ras-

kausaikana kokemaan henkiseen väkivaltaan lähipiiri suhtautui järkyttyneesti. Esimerkiksi Camillan 

veli ei voinut ymmärtää, miten kukaan kumppani voi kohdella naista huonosti raskausaikana, jol-

loin nainen tekee miehen eteen paljon lisääntymällä.67 Vaikuttaisikin siltä, että italialaisessa kon-

tekstissa äitiys on kunnioitettava asia, jolloin myös naisen raskausaika hahmotetaan erityisen kun-

nioitettavana aikana. Raskaus näyttäisi olevan myös toimintaa, jolla nainen tuottaa jälkeläisen ja 

sitä kautta kunniaa miehelleen. Kunniaa käsittelen tarkemmin luvussa 4.3. 

 

Italiassa reaktiot äidin kohtaamaan väkivaltaan hahmottuvat myös vastuun kautta. Parisuhteeseen 

jäämistä ajatellaan ”lasten parhaana”, usein naisten itsensäkin toimesta. Lisäksi aineistoni naiset 

kohtaavat lähes toistuvasti kehotuksia läheisiltään, kuten omilta vanhemmiltaan, saada asiat sovi-

tuksi nimenomaan lasten vuoksi.68 Ajatus lasten parhaasta vaikuttaakin istuvan italialaisessa kult-

tuurissa tiukassa, ja siihen liitetään keskeiseksi ehjä koti, kodin epävakautta huomioimatta. Van-

hemmuuden vastuu liitetään nimenomaan äitiyteen ja äitiyden tehtävän loppuun saattamiseen. Nai-

siin kohdistuvaan väkivaltaan erikoistunut italialainen psykologi Anna Baldry kertoo Amore Cri-

minalen lähetyksessä, kuinka naiset kokevat velvollisuudekseen saattaa ensin äidin tehtävä loppuun 

ennen kuin voivat alkaa suunnitella parisuhteesta irtautumista.69 Äitiyden tehtävässä onnistumista 

tai epäonnistumista tuodaan esiin myös sanomalehtiuutisissa: esimerkiksi entisen tyttöystävänsä 

tappaneen miehen äiti pyytää julkisesti anteeksi sitä, että on epäonnistunut äitinä ja kertoo murehti-

vansa ikuisesti, missä hänen kasvatuksensa meni vikaan.70 Isän roolissa onnistumista tai isyyden 

velvollisuuksia ei kuitenkaan aineistossani tuoda esiin kuin yhdessä kertomuksessa, jossa juuri isäk-

si tullut mies ei ehdi tavata vastasyntynyttä lastaan, koska hän on menossa ulos uuden naisystävänsä 

kanssa.71 Monet väkivaltaiset miehet vetoavat kuitenkin isyyteensä käyttäessään väkivaltaa, kuten 

Pasquale todetessaan: ”Minä määrään, minä olen tämän perheen isäntä!”72  

 

																																																								
66 Amore Criminale 14.09.2015, 00:06:25. 
67 Ks. esim. Amore Criminale 14.09.2015, 01:06:07; Amore Criminale 19.10.2015, 00:32:32, 01:33:40. 
68 Amore Criminale 12.10.2015, 00:51:25, 01:09:16. 
69 Amore Criminale 12.10.2015, 00:22:02. 
70 La Repubblica 14.10.2015, 8. 
71 Amore Criminale 14.09.2015, 00:09:08. 
72 ”Io comando, io sono il padrone di questa casa”, Amore Criminale 05.10.2015, 00:35:07. 
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Yhdessä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertovassa tarinassa naapurin mies perustelee, ettei 

ole voinut syyllistyä seksuaaliseen hyväksikäyttöön, sillä onhan hän omille lapsilleen aina ollut 

”hyvä ja rakastava isä”. Hän ei omasta mielestään olisi voinut kasvattaa kahta tasapainoista tyttölas-

ta, mikäli hänellä olisi pedofilisia taipumuksia. Näin isyyden verhon taakse myös piilotetaan väki-

valtaisia tekoja. Naiset itse kuvailevat väkivaltaisia miehiä termillä ”padre padrone”, jolla tarkoite-

taan hallitsevaa ja ankaraa isää, vallassa olevaa ”perheen päätä”.73 Aineistostani nousee esiin monta 

esimerkkiä, joissa väkivaltainen mies on käyttänyt väkivaltaa paitsi lastensa äitiin, myös lapsiin. 

Väkivalta on ollut hyvinkin ankaraa, mikä on toisaalta johtanut aikuisuuden kynnyksellä olevien 

lasten kotoa pakenemiseen, kuten Pasqualen lasten tapauksessa.74 Aineistoni mediarepresentaatiot 

tuottavatkin kuvaa Italiasta hyvin patriarkaalisena kulttuurina, jossa isän oikeuteen ja valtaan vedo-

taan toistuvasti ja tietynlaiselle patriarkaalisen hallitsemisen muodolle ovat omat, itsestään selvinä 

pidetyt käsitteensä ja ymmärrystapansa. ”Perheen pään” rooli vaikuttaisikin kuuluvan automaatti-

sesti miehelle ja olevan siten tietynlainen perhemallin perusta.  

 

Paradoksaalisesti, joskaan ei ehkä yllättäen, lapset ovat aineistoni naisten kertoman mukaan myös 

suurin syy sille, että he kyseenalaistavat kokemansa väkivallan oikeudenmukaisuuden. Lastensa 

avulla naiset ovat tulleet tulokseen, että väkivaltaisen ihmisen luota pakeneminen on ainoa ratkaisu. 

Naiset kertovat saaneensa lapsiltaan myös voimaa taistella hengenlähtöä lähellä olevissa väkivalta-

tilanteissa. Näin kertoo esimerkiksi Paola, jonka mies lähestymiskiellosta huolimatta hyökkäsi Pao-

lan kimppuun ja kuristi tämän lähes kuoliaaksi. Lapsen huolestunut ääni auttoi Paolaa jatkamaan 

taistelua hyökkääjää vastaan viimeisillä voimillaan.75 Äidin ja lapsen erityinen suhde korostuukin 

aineistossani vahvasti. 

 

Italialaisissa mediarepresentaatioissa vanhemmuuden ideaa tuotetaan väkivallan kokijan ja tekijän 

roolien kautta. Väkivaltaa kohtaavien naisten tapauksissa vanhemmuuden merkitys näkyy myös 

heidän suhteissaan omien vanhempiensa kanssa. Amore Criminalessa naisten lapsuus on yleensä 

varsin auvoista aikaa, mutta mikäli jotain ongelmia on, liittyvät ne poikkeuksetta naisten isiin ja 

isäsuhteisiin. Esimerkiksi Katia kertoo, että hän oli ”isän silmäterä”, mutta suhde kariutui isän jättä-

essä äidin.76 Muutamassa Amore Criminalen tarinassa väkivallan kohteen isä on myös kuollut nuo-

rena, mikä on ollut kova isku naiselle muuten onnellisen lapsuuden keskellä. Aineistoni antaa ym-

																																																								
73 Amore Criminale 05.10.2015, 00:36:10; Amore Criminale 12.10.2015, 00:10:06, 00:30:18; Amore Criminale 
19.10.2015, 00:10:03. 
74 Amore Criminale 05.10.2015, 00:27:19. 
75 Amore Criminale 02.11.2015, 00:14:23. 
76 ”La cocca di papà”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:03:28. 
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märtää, että vaikea isäsuhde tai isän menettäminen liittyisivät siihen, että naiset päätyvät väkivaltai-

seen parisuhteeseen. Onko jollain tavalla ”vajaa” isäsuhde siis vääristänyt italialaisten naisten ym-

märrystä ”hyviä miehiä” tai ”terveitä parisuhteita” kohtaan?  

 

Avioliiton ja vanhemmuuden kategorioiden kautta aineistoni antaa kuvaa Italiasta hyvinkin patriar-

kaalisena kulttuurina, jossa aviomiehen ja isän roolien vahvuus ja tietynlainen oletusarvo nousevat 

esiin. Naiselle avioliitto puolestaan on sitoumus, jonka myötä hän omistautuu miehelleen ja per-

heelleen. Avioliiton tai parisuhteen sisällä naisen arvo näyttäisi riippuvan siitä, mikä tämän rooli 

tarkalleen on. Samalla kun vaimon kohtaama väkivalta ymmärretään kurituksen ja oikaisun kautta, 

äitiys on pyhää ja äidin kokema väkivalta – olkoonkin, että miehensä toimesta – tuomitaan poikke-

uksetta. Äidin arvo konkretisoituu mielestäni hyvin erään väkivaltaisen miehen puolustuksessa. 

Tapettuaan vaimonsa Elviran Pasquale toteaa kuulusteluissa seuraavasti: ”Rakastin hyvin paljon 

vaimoani. Hän oli minulle kuin äiti.”77 
                                  

Huomionarvoista kuitenkin on, ettei naisten omaa väkivaltaisuutta tuoda aineistossa ollenkaan esiin, 

vaan väkivallan tekijät ovat poikkeuksetta miehiä. Tutkimusten mukaan useat naiset, varsinkin vä-

kivaltaa itse kohtaavat, käyttävät vuorostaan väkivaltaa lapsiinsa.78 Aineistoni siis luo kuvaa väki-

valtaisista miehistä ja väkivallattomista naisista sitoen väkivallan tekemisen ja väkivaltaan kykene-

misen osaksi miessukupuolta. Samalla tavalla silmiinpistävää on, ettei lasten väkivaltaisuus van-

hempia kohtaan ilmene puolen vuoden mittaisen aineistonkeruun aikana kuin parissa uutisessa, 

esimerkiksi tapauksessa, jossa 13-vuotias oli puukottanut äitiään, koska tämä ”oli käynyt hermoil-

le”.79 Aineistossani ei siis näy juuri lainkaan lasten väkivaltaisuus omia vanhempia kohtaan, vaikka 

varsinkin moni iäkkäämpi nainen kokee väkivaltaa juuri lastensa taholta.80 Seuraavaksi käsittelen-

kin ikään liittyviä naisiin kohdistuvan väkivallan kysymyksiä. 

	
	

2.2	Ikäkysymys	
	
	
Ikä on tärkeä identifikaation väline, jota käytetään useissa vuorovaikutustilanteissa. Kun tuntema-

tonta henkilöä esitellään, perustietoja ovat yleensä nimi, sukupuoli ja ikä, joissakin tapauksissa ko-

tipaikkakunta tai kotimaa. Myös aineistoni kaikkein lyhyimmissäkin mediateksteissä, kuten väki-

																																																								
77 ”Io amavo molto mia moglie. Per me, è stata come una madre”, Amore Criminale 5.10.2015, 00:03:45. 
78 Hurtig 2013, 160–161; Lattu 2008, 180–182; Reale 2011, 180.  
79 Corriere della Sera 13.06.2015, 23. 
80 Baldry 2008, 10; Baldry 2014, 40. 
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valtauutisissa, on oleellisiksi perustiedoiksi nostettu tapahtuma-aika ja -paikka, osapuolten välinen 

suhde sekä näiden sukupuolet ja iät. Tämä havainnollistuu esimerkiksi uutisessa, jossa ”Reggio Ca-

labriassa Pasquale Laurendi, 55 vuotta, on pidätetty kotiriidan päätteeksi hänen tapettua puukoniskuilla vai-

monsa Antonia Labellan, 53 vuotta, ja anoppinsa Antonia Cicciùn, 83 vuotta”.81 
 

Italiassa väestön keski-ikä nousee koko ajan eliniän ennusteiden kasvaessa ja lapsiluvun alentuessa. 

Naisiin kohdistuva väkivalta koskettaa kuitenkin kaikkia ikäluokkia.82 Kun tarkastellaan eri ikähaa-

rukoita, seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan kohteena ovat yleisimmin teini-ikäiset tai 

nuoret aikuiset naiset.83 Kuolemantapauksissa naisuhrit ovat yleensä keski-ikäisiä tai sitä vanhem-

paa ikäluokkaa, noin 40-70-vuotiaita, ja nämä kuolemat ovat pääasiassa parisuhteen kontekstissa 

tapahtuneita.84 

 

Aineistoni noudattaa pitkälti tätä jakaumaa. Corriere della Seran ja La Repubblican uutisointi on 

keskittynyt niihin väkivaltatapauksiin, joissa nainen on kuollut väkivallan päätteeksi, ja usein näissä 

tapauksissa niin väkivallan tekijät kuin kokijat ovat viisikymppisiä tai sitä vanhempia. Amore Cri-

minalessa, jossa haastatellaan myös väkivallasta selviytyneitä naisia, on selkeästi pyritty naisten iän 

puolesta monimuotoisuuteen, sillä ohjelmassa esitetään niin nuorempien kuin vanhempien naisten 

väkivaltakokemuksia. Seuraamassani tuotantokaudessa naisten iät vaihtelevat 8-74 ikävuoden välil-

lä. Yksi kertomuksista on poikkeuksellisesti ei-parisuhdeväkivaltakuvaus, jossa kerrotaan nuoren 

Francescan tarina. Hän koki seksuaalista hyväksikäyttöä naapurin miehen taholta.85  

 

Aineistossani väkivallasta selviytyneiden ikä painottuu nuoreen ikään, sillä selviytyjät ovat pääasi-

assa pari-kolmekymppisiä naisia. Tästä herää kysymys, laskevatko väkivallan selviytymisedellytyk-

set iän myötä. Onko vanhempi ikä merkki suuremmasta kynnyksestä tunnistaa tai tunnustaa väki-

valtaa, saati irtautua siitä? Näin mustavalkoisena en asiaa esittäisi, sillä pidän todennäköisenä, että 

aineistoni ikäjakauma on ainakin osittain vääristynyt median valikoivan luonteen vuoksi. Ensinnä-

kin, medialla on tapana antaa näkyvyyttä kaikkein ”mehukkaimmille jutuille”, väkivallan tapauk-

sessa kaikkein raaimmille teoille eli raiskauksille, kuolemantapauksille ja murhayrityksille. Koska 

seuraamani sanomalehdet, Corriere della Sera ja La Repubblica, ovat valtakunnantason sanomaleh-

tiä, on jokseenkin ymmärrettävää, ettei palstatilaa löydy ”lievemmille” väkivaltatapauksille, kuten 

																																																								
81 Corriere della Sera 24.06.2015, 22.  
82 Baldry 2014, 15; Eures-Ansa 2009, 72. 
83 Honkatukia 2008, 84–85; Piispa 2008, 106. 
84 Eures-Ansa 2009, 72.  
85 Amore Criminale 26.10.2015, 00:01:28. 
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yksittäisille pahoinpitelyille. Näitä tapauksia – edellyttäen että niistä ylipäätänsä kerrotaan viran-

omaisille ja julkisuuteen – olisi luultavasti niin suuri määrä, että niiden uutisarvo kärsisi. Televisio-

sarja Amore Criminale puolestaan keskittyy parisuhdeväkivaltaan, ja kuten todettua, parisuhdeväki-

valta lähes poikkeuksetta eskaloituu ajan kuluessa, romuttaen väkivallan kokijan valtaa ja omanar-

vontuntoa vuosi vuodelta.86 Tästä voi päätellä, että mitä aikaisemmassa vaiheessa suhdetta (yleensä 

keskimäärin nuoremmalla iälläkin) väkivaltaan reagoidaan, sitä helpompi siitä on irtautua.  

 

Amore Criminale osoittaa kuitenkin, että on olemassa myös vanhempia, parisuhteessa vuosikausia 

olleita ihmisiä, jotka ovat selvinneet väkivallasta hengissä. Tästä osoituksena on esimerkiksi 74-

vuotiaan Annamarian tarina. Hän kesti miehensä tekemää väkivaltaa yhteensä 47 vuoden ajan, 

murhayrityksineen kaikkineen, kunnes ”ei enää vain kestänyt”. Lopulta Annamaria teki rikosilmoi-

tuksen ja erosi miehestään.87 Hän siis osoittaa vääräksi luulon, jonka mukaan vuosia kestänyttä vä-

kivallan kierrettä olisi mahdotonta katkaista. 

 

Mutta millä tavalla ikä liittyy naisiin kohdistuvan väkivallan taustalla vaikuttaviin asenteisiin? Eräs 

tapa suhtautua ikään on vetää raja ala- ja täysi-ikäisyyden välille. Yleisen, yhteiskunnallisen oikeus-

tajun perusteella voisi argumentoida, että lapsiin kohdistuva väkivalta on aina tuomittavaa – onhan 

kyseessä vielä kasvuiässä oleva lapsi, joka on lähtökohtaisesti riippuvuussuhteessa aikuiseen väki-

vallantekijään, joka ei kykene erottamaan oikeaa väärästä ja joka luottaa sokeasti aikuisen johdatuk-

seen ja opastukseen. Väkivallan vaikutukset lapsen psyykelle ja myöhemmille elämänvaiheille ovat 

tunnetusti moninaiset ja hyvinkin traumatisoivat.88 Toisaalta lasten kykenemättömyys erottaa oike-

aa väärästä kumoutuu viimeistään aineistossani, jossa lapset ovat olleet ne, jotka ovat tuoneet väki-

vallan vääryyden esiin. Lapset ovat siis toisaalta sanoittaneet epäoikeudenmukaisen tilanteen ää-

neen, toisaalta toimineet voimavarana italialaisnaisille tehdä vaikeat eropäätökset.89 

 

En missään nimessä kiistä, etteikö lapsiin kohdistuva väkivalta olisi väärin ja moraalisesti todella 

kyseenalaista, jopa pahoinvointia herättävä asia. Kuitenkin suhtaudun kriittisesti asetelmaan, jossa 

esimerkiksi ihmiselämän menetys – naisen tappaminen – määritellään surulliseksi menetykseksi 

vain lasten kautta. Tai vaihtoehtoisesti: kun väkivallan vahingollisuus tuodaan esille vasta silloin, 

kun väkivaltaa todistamassa ovat lapset. Näin reagoivat esimerkiksi Amore Criminalessa esiintyneet 

																																																								
86 Husso 2003, 165; Kane 2010, 106; Nyqvist 2008, 154. 
87 Amore Criminale 12.10.2015, 00:17:19. 
88 Grifoni 2013, 27; Hurtig 2013, 168–177; Ronkainen 2008, 46–47.  
89 Ks. esim. Amore Criminale 05.10.2015, 00:41:38; Amore Criminale 12.10.2015, 00:20:35; Amore Criminale 
02.11.2015, 00:14:51.  
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läheiset ja tuttavat, jotka kauhistelevat ääneen naisen kuolemaa silloin, kun naisen perään jäävät 

suremaan lapset.90 Kuten luvussa 2.1 totesin, väkivaltatapausten uutisoinnissa on myös otsikkota-

solla tapana korostaa, mikäli lapsi on väkivaltatekoa todistanut.91 Tästä syntyy kuva, että Italiassa 

naisen ihmiselämän arvo määräytyy sen perusteella, koskettaako poismeno mahdollisia alaikäisiä 

perheenjäseniä. 

 

Jos lapsi–aikuinen-suhteen valtaepätasapainoa onkin syytä tuoda julki, miten suhtautua väkivaltaan, 

joka tapahtuu lasten keskuudessa? Jos esimerkiksi suunnilleen samanikäinen sisarus tai ystävä käyt-

täytyy väkivaltaisesti, onko väkivalta silloin kuinka tuomittavaa? Aineistoni perusteella näyttäisi, 

ettei Italiassa tuolloin suhtauduta väkivaltaan samalla tavalla lapsen haavoittavaa asemaa korostaen 

ja lapsen psyykkisestä selviytymisestä huolehtien – olkoonkin, että tutkimusten mukaan myös ikä-

tovereiden tekemä väkivalta on lapselle traumaattinen kokemus.92 Aineistossani ei tällaisia lasten 

keskinäisiä väkivallantekoja nouse ollenkaan esiin, mistä herääkin yksi olennainen naisiin kohdis-

tuvan väkivallan määrittelyyn liittyvä kysymys. Kenen kokemukset ovat osa naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa? Kun puhutaan naisista, tarkoitetaanko silloin yleisemmällä tasolla naissukupuolen edus-

tajia vai konkreettisesti aikuisia naisia eikä tyttöjä. Vaikka yleisesti vaikuttaa, että naisiin kohdistu-

va väkivalta pitää sisällään myös kategorian ”tytöt”, on hyvä huomioida se fakta, että tutkimustilas-

toissa naisilla tarkoitetaan lähes poikkeuksetta yli 15-vuotiaita henkilöitä.   

 

Lasten haavoittuvaa asemaa siis korostetaan italialaisilla mediarepresentaatioissa, mutta mielenkiin-

toista on, ettei ikäihmisten haavoittuvasta asemasta puhuta ollenkaan. Tutkimusten mukaan väkival-

lan pelko kasvaa iän myötä, ja varsinkin ikäihmiset pelkäävät joutuvansa myös satunnaisen väkival-

lan kohteeksi, osittain heikentyneen fyysisen kuntonsa ja puolustuskykynsä vuoksi.93 Toisaalta pit-

kään väkivaltaa kokeneet ikäihmiset ovat vuosien varrella tottuneet tietynlaiseen elämäntyyliin, 

jolloin esimerkiksi parisuhde voi näyttäytyä ainoana elämisen muotona, eikä vaihtoehtoisia ratkai-

suja osata ajatella. Apua vaihtoehtojen selvittämiseen ei osata kysyä, varsinkin kun lähipiiri on vuo-

sien varrella kaventunut, aivan kuten aineistoni naiset kertovat. Ikääntymiseen liittyy myös tietyn-

laista yksinolon pelkoa, mikä voi olla osasyy sietää väkivaltaisen läheisen käytöstä.94 

 

																																																								
90 Ks. esim. Amore Criminale 14.09.2015, 01:06:07; Amore Criminale 12.10.2015, 00:29:52; Amore Criminale 
19.10.2015, 01:33:40; Amore Criminale 02.11.2015, 01:18:33. 
91 Ks. esim. La Repubblica 26.11.2015, 23. 
92 Hokoda et al. 2012, 353–354. 
93 Crockett et al. 2015, 292; Wilke & Vinton 2003, 233. 
94 Band-Winterstein & Eisikovits 2009, 169; Zink et al 2003, 1433–1438. 
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Väkivaltaan liittyvät asenteet ja suhtautumistavat vahvistuvat yleensä iän myötä, mikä johtaa hel-

posti siihen, että väkivallalla on tapana normalisoitua ja väkivallan rajalla sumentua iän karttu-

essa.95 Toisaalta ikään liittyvät myös oman sukupolven asenteet ja ajattelumallit. Nykypäivänä vä-

kivallasta ilmoitetaan poliisille huomattavasti useammin kuin vielä parikymmentä vuotta sitten, 

mikä osaltaan kertoo muuttuneesta asenneilmapiiristä.96 Tällaista kehitystä on nähtävissä myös Ita-

liassa. Toisaalta matalampi kynnys ilmoittaa väkivallasta voi kertoa myös sukupolvien välisestä 

erosta: vanhemmalle sukupolvelle käsitykset naisen asemasta ja heihin kohdistuvasta soveliaan käy-

töksen rajasta voivat poiketa suurestikin siitä, mitä nuoremmat sukupolvet ajattelevat. Tämä näkyy 

osittain myös aineistossani, jossa väkivaltaa kohdanneiden italialaisnaisten iällisesti eri sukupolvea 

olevat sukulaiset, kuten äidit ja tädit, pitävät itsestään selvänä sitä, että naisten tulee yrittää saada 

vaikea ja väkivaltainen parisuhde toimimaan.97   

 

Seuraamassani media-aineistossa eri ikävaiheisiin liitetään myös erilaisia arvottavia mielikuvia. 

Amore Criminalessa naisten tarinat alkavat poikkeuksetta iloisilla lapsuusajan kuvilla ja tarinoilla 

lapsuudesta, joka on auvoinen, huoleton, täynnä rauhaa ja onnea. Toisaalta aineistoni italialaiset 

vaikuttavat yhdistävän nuoren iän naiiviuteen ja tietynlaiseen hyväuskoisuuteen. Tämä näkyy niissä 

parisuhdekertomuksissa, joissa väkivaltaisen osapuolen tavannut nainen on pariutunut hyvin nuorel-

la iällä. Tilannetta kuvataan esimerkiksi Giovannan tapauksessa ilmaisuin ”hän [otti] ensimmäisen 

miehen johon vain tunsi kiintymystä, ymmärtämättä elämästä vielä mitään”, ”he olivat kypsymät-

tömiä avioliittoon” ja ”Giovanna oli vasta pikkutyttö -- niin hauras”.98 Naiiviuden käsite yhdistetty-

nä pariutumistilanteeseen ja väkivaltaisen kumppanin kohtaamiseen antaa kuvaa siitä, että väkival-

lan kohtaamiseen voisi itse vaikuttaa – ikään kuin ”vanhemmat ja fiksummat” naiset pystyisivät 

näkemään väkivallan etukäteen ja välttämään huonoja parisuhdevalintoja. Ajatus, että väkivallan 

kohde voi vaikuttaa siihen, kohtaako hän elämässään väkivaltaa vai ei, siirtää vastuuta väkivallan 

tekijältä sen kokijalle, jolloin väkivallan kohteen – tässä tapauksessa naisen – oma käytös nousee 

ratkaisevaan asemaan.  

 

Ikä näyttääkin herättävän monenlaisia tunteita, ja italialaisessa mediassa sitä käytetään paitsi identi-

fikaation välineenä, myös eräänlaisena lukijan mielenkiintoa herättävänä faktana. Mediatutkimuk-

sessa on esitetty, että ne median tapahtumat, jotka löytävät jotain kosketuspintaa oman elämämme 
																																																								
95 Baldry 2008, 20; Piispa 2008, 118. 
96 Ronkainen & Näre 2008, 12. 
97 Ks. esim. Amore Criminale 12.10.2015, 00:51:07. 
98 ”-- lei, del primo uomo che ha trovato un po’ di affetto… non ha capito niente della vita”, Amore Criminale 
12.10.2015; 00:41:09; ”-- perché ritiene i due ragazzi immaturi per il matrimonio”, Amore Criminale 12.10.2015, 
00:44:16; ” -- era una ragazzina -- Giovanna era così fragile”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:44:57.  
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kanssa, koskettavat ja vetoavat meihin eniten.99 Tällaisena kosketuspintaa luovana tekijänä näkisin 

myös iän kategorian. Jos kuulemme, että ikäisemme nainen on raiskattu, herättää se luultavasti vah-

vemman tunnereaktion kuin jos tuo ikä olisi elämässämme sillä hetkellä merkityksetön numero. 

 

Aineistoni italialaisissa mediarepresentaatioissa ikään ja väkivaltaan liittyy siis monenlaista kuvaus-

ta ja suhtautumista – toisaalta lapsuuden onni ja lapset haavoittuvina yksilöinä, toisaalta nuoruuden 

sinisilmäisyys ja väkivaltaiseen käytökseen sitä kautta ajautuminen, toisaalta kolmekymppisten 

naisten esittäminen selviytyjinä, toisaalta taas iäkkäämpien ohittaminen pitkälti muina kuin kuole-

manuhreina. Mielenkiintoista sinänsä on, että ikä liitetään olennaiseksi osaksi nimenomaan väkival-

lan kokijaa, eikä väkivallan tekijän ikään tunnuta kiinnittävän sen suurempaa huomiota. Väkival-

taisten italialaismiesten nuoruusajasta mainitaan kuitenkin, kontrastina naisten seesteiselle lapsuu-

delle, aina jotain pimeää, epämääräistä tai uhkaavaa. Näin esimerkiksi Massimon tapauksessa, sillä 

hän uskoutuu heti aluksi uudelle naisystävälleen Francescalle kertomalla vaikeasta lapsuudestaan, 

päihdemenneisyydestään ja vaikeasta suhteesta vanhempiinsa.100 Tämä mielestäni uusintaa musta-

valkoista kuvaa ja lajittelua ongelmaisten ja synkkien italialaisten miesten sekä onnellisten ja viat-

tomien italialaisten naisten välillä.  

	

2.3	Uskonto	
	
 
Italia mielletään perinteisesti uskonnolliseksi, katolisen kirkon hallitsemaksi maaksi. Nykyään Itali-

assa noin 70% ihmisistä kuuluu katoliseen kirkkoon, ja erään kyselyn mukaan noin kolmasosa väes-

töstä osallistuu uskonnollisiin toimituksiin vähintään kerran viikossa.101 Italia on kuitenkin vuosi 

vuodelta maallistunut, mikä näkyy kirkkoon kuuluvien alati vähenevässä määrässä. Samalla muut 

uskonnot, kuten islam tai juutalaisuus, ovat yleistyneet, joskin katolisuudella ja paavilla on yhä 

merkittävä asema yhteiskunnassa. Nykyäänkin Vatikaanivaltio antaa uskonnollisia ohjeistuksia yh-

teiskunnallisia ongelmia ja arkipäivän elämää koskien, ja näitä ohjeistuksia pyritään noudattamaan 

katolisten keskuudessa ympäri maailmaa.102 

 

Uskonto – tässä kontekstissa pääosin kristinusko ja tarkemmin katolisuus – sekä uskonnollisuus jo 

itsessään ovat monimutkaisia asioita, varsinkin mitä tulee niiden väkivallan suhtautumiseen. Toi-

																																																								
99 Stokes 2012, 89.   
100 Amore Criminale 21.09.2015, 00:12:34. 
101 Censis, 2012.  
102 Censis, 2012; Grieff 2010, 25. 
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saalta useissa uskonnoissa väkivalta tuomitaan, ja usko toimii lähinnä lähimmäisenrakkauden ja 

rauhan viestinviejänä. Toisaalta uskonto on yksi väkivallan mahdollistaja: paitsi että ”oikean us-

kon” nimissä tehdään paljon väkivaltaa, tapahtuu eri uskontokuntien, varsinkin suljettujen uskon-

ryhmien, sisällä hyvin paljon uskonnollista väkivaltaa.103 Uskonnon sisällä vallitsevat tietyt normit, 

joita edellytetään noudatettavan.  

 

Aineistossani uskonnollisuus nousee sekä väkivallan tekijän että kokijan kautta esiin. Pääasiallisesti 

väkivaltaan liittyvät arvoasetelmat koskettavat kuitenkin tekijää. Väkivallan tekoja ei italialaisten 

keskuudessa näytetä uskovan todeksi, mikäli väkivallan tekijä on uskonnollinen tai harras henkilö. 

Esimerkiksi seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneistä papeista on uutisoitu epäuskoisina ja pappien 

väkivaltateot on pyritty torjumaan viimeiseen asti. Myös mahdolliset perusteettomat syytökset tai 

tuomiot on nostettu mediassa esiin.104 Tämä antaa kuvaa, että uskonnot, ja eritoten katolisuus, ovat 

italialaisille pääasiassa hyvyyden periaatteilla toimivia, johon yleisen oikeustajun mukaan ei kuulu 

väkivaltaa. Amore Criminalessa uudelleenkonstruoidut väkivaltaiset teot on usein kuvattu uskon-

nollisuutta ja väkivaltaa vuorotellen. Ensin kamera kohdistuu tai kuva rajautuu jollain tavalla us-

konnollisiin symboleihin, kuten ristiin, Neitsyt Maria -patsaaseen tai Raamattuun. Seuraavaksi soi-

tetaan uhkaavaa musiikkia tai näytetään väkivallantekijän aggressiivinen purkautuminen.105 Koska 

kyseessä on televisio-ohjelma, halutaan tällä luultavasti luoda dramaattista vastakkainasettelua hy-

vän ja pahan välillä. 

 

Uskonnollisuus vaikuttaisi olevan myös aineistoni väkivallan tekijän keino vakuuttaa itselleen ja 

muille osapuolille, että hänen tekemänsä väkivalta on oikeutettua. Luvussa 2.1 käsittelin naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa avioliiton kannalta mainitsemalla myös avioliittoon liitetyistä velvollisuuk-

sista. (Katolinen) avioliitto pohjautuu uskonnolliseen traditioon, ja siihen liitetään käsitys Jumalan 

edessä vannotuista valoista, joilla sitoudutaan niin hyviin kuin huonoihin aikoihin. Väkivaltaa koh-

taavalla on siis katolisen avioliiton nimissä moraalinen velvollisuus sietää myös huonot ajat, ja vä-

kivallan tekijä puolestaan perustelee tekojaan moraalisella vastuulla: hänellä on mielestään velvolli-

suus ohjeistaa toista osapuolta ja kääntää tämä oikeaan suuntaan ”avioliiton polulla”. 106 Kaikissa 

Amore Criminalen tapauksissa väkivalta heijastetaan jollain tavalla naisen käytökseen – nainen ei 

toimi ”oikealla tavalla”, ei esimerkiksi tee ruokaa oikein, viettää liikaa aikaa ystäviensä kanssa tai ei 

																																																								
103 Fredrick 2008, 68–69; Hurtig 2013, 152–154; Popescu et al 2009, 396–397; Vecina et al 2015, 5–6.  
104 Ks. esim. La Repubblica 23.06.2015, 20. 
105 Amore Criminale 21.09.2015, 00:40:27, 01:16:39; Amore Criminale 05.10.2015, 01:20:02; Amore Criminale 
02.11.2015, 00:36:40. 
106 Vecina et al 2015, 5–6.  
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suostu poistamaan tiliään Facebookista.107 ”Moraalinen vastuu ojentaa” näkyy myös uutisissa: Cor-

riere della Seran uutisessa morsiamen tuleva mies ja tämän äiti hakkasivat naista, koska hän ei hei-

dän mielestään osannut laittaa ruokaa tarpeeksi hyvin. La Repubblican uutisessa puolestaan mies 

hakkasi ja raiskasi naisen, koska tämä ei suostunut antamaan oman Facebook-tunnuksensa salasa-

naa.108 Tämä nostaakin esiin patriarkaalisen kurittamisen kulttuuria.  

 

Amore Criminalen yksi jakso kertoo väkivaltaisesta Massimosta, joka kiinnostuu maailmanlopun 

ennusteista ja pian kokee olevansa Jumalan maanpäällinen lähettiläs. Hän on omasta mielestään 

jumalallisuudellaan vastuussa myös siitä, mitä ihmisille hänen ympärillään tapahtuu maailmanlopun 

koittaessa. Koko Massimon elämä kuvataan visuaalisesti synkkänä rukousnauhojen koristaessa hä-

nen pimeää huonettaan ja kotiaan. Kun Massimo kohdistaa väkivaltaa naisystäväänsä Francescaan, 

perustelee hän sitä moraalisella velvollisuudellaan. Kun Massimo myöhemmin kiinnostuu toisesta 

naisesta, Francescan asuintoverista nimeltä Fabiana, käyttää hän pian myös Fabianaan kuritusväki-

valtaa. Samalla Massimo ylpeilee Francescalle, kuinka Fabiana on kirinyt arvojärjestyksessä Fran-

cescan ohi. Siinä missä Francesca on Massimon mukaan ”likainen huora”, on Fabiana ”puhtoinen 

enkeli” ja ”siunattu Madonna”. Lisäksi Massimo haluaa molempien naisten ymmärtävän, että hän 

on heidän jumalansa, heidän maanpäällinen sanansa ja lakinsa. Massimon ja Francescan väkivaltai-

nen suhde päättyy kohtaukseen, jossa Massimo korostaa omaa jumalallisuuttaan ja sanoo olevansa 

vastuussa Francescan kuolevaisuudesta ja kuolemattomuudesta. Tämän ”jumalallisuuden” myötä 

hän käyttää raakaa väkivaltaa Francescaa kohtaan tauotta tuntikausien ajan. Hän esimerkiksi kuris-

taa Francescaa aina siihen pisteeseen, että tämä on kuoleman partaalla, lopettaen juuri ajoissa. Vä-

kivaltatekojen päätteeksi hän ”tekee rauhan” hädin tuskin hengissä olevan Francescan kanssa. Mas-

simo on sanojensa mukaan ”häätänyt Francescasta saatanan ulos”.109 Kohtauksessa väkivalta oikeu-

tetaan siis paholaisen manauksella, mikä liittyy nimenomaan katolisen kirkon traditioon. Näyttäisi-

kin siltä, että italialaisessa kontekstissa väkivallan selitys- ja ymmärrystavat liittyvät olennaisesti 

uskonnollisuuteen ja uskon oppien harjoittamiseen. 

 

Kohtauksessa ilmenee myös se ainoa tapa, jolla väkivallan kohteen uskonnollisuus tai side uskon-

toon nostetaan aineistossani esiin. Naiset on kautta aikain jaettu vahvasti kahteen vastakkaiseen 

ryhmään, eli puhtoisiin ja syntisiin, huora-madonna-keskustelun kautta.110 Siinä missä miessuku-

																																																								
107 Ks. esim. Amore Criminale 28.09.2015, 00:33:04; Amore Criminale 05.10.2015, 00:18:25; Amore Criminale 
12.10.2015, 00:13:12.  
108 Corriere della Sera 12.07.2015, 19; La Repubblica 25.10.2015, 11. 
109 Amore Criminale 21.09.2015, 00:49:40, 01:23:24. 
110 Ronkainen 2008, 54. 
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puolen edustajat ovat saaneet vapaammin toimia ”pojat ovat poikia” -mentaliteetilla, on nainen vel-

voitettu huolehtimaan moraalisesta puhtaudestaan. Naiset ovat niitä, joiden arviointikyky hyveelli-

sen elämän suhteen ei saa hetkeksikään pettää ja joilta odotetaan kuuliaista käytöstä.111 Hyveelli-

syys–syntisyys- ja puhtaus–likaisuus-akselit näyttäisivätkin olevan vahva osa italialaista arkea ja 

esimerkiksi kasvatusoppeja. Italialainen kasvatustieteilijä Simonetta Ulivieri toteaa, että Italiassa 

jyrkät sukupuolijaottelut ovat voimissaan ja odotukset tyttö- ja poikalapsia kohtaan vaihtelevat suu-

resti.112 Huora-madonna-jaottelua voidaan pitää myös hyvin katolisena ilmiönä, sillä katoliseen 

traditioon kuuluu olennaisena Madonnan palvonta. Jaottelun mukaan naiset ovat joko kuuliaisia, 

miessukupuolen asettamia sääntöjä noudattavia kilttejä tyttöjä tai sitten langenneita, syntisiä, elä-

mänsä pilanneita huoria. Jaottelulla on vaikutuksensa myös väkivallan ymmärtämistapoihin, sillä 

ajatus ”käytetystä naisesta” jollain tavalla turmeltuna, suorastaan ”pilalle menneenä tavarana” elää 

esimerkiksi raiskauskeskustelussa, jossa raiskatun ajatellaan menneen jollain tavalla peruuttamat-

tomasti pilalle tai kantavan uhrin leimaa lopun elämäänsä.113 

 

Aineistossani väkivallan kohteena olevien naisten valinnat toistuvasti kyseenalaistetaan juuri mo-

raalin ja huora-madonna-keskustelun kautta. Naisilta vaaditaan kuuliaisuutta ja siveää käytöstä, ja 

seksuaalisen väkivallan tapauksissa väkivallan on nähty olevan naisesta riippuvaista ja naisen vas-

tuulla. Ajatus on myös sanottu julkisesti ääneen: nainen on jotain, joka laukaisee himokkaat ajatuk-

set miehessä, ja täten on myös itse vastuussa siitä, miten tulee kohdelluksi.114 Tämä luo jälleen ku-

vaa siitä, että väkivallan kohde voisi itse vaikuttaa kohtaamansa väkivaltaan – ja olla jopa syypää 

siihen – siinä missä väkivallan tekijän vastuu hämärtyy. Väkivallan tekijästä esitetään näin jopa 

tietynlaista uhrin kuvaa, joka on oman hallitsemattoman viettinsä vanki. 

 

”Huora” on myös yleisin nimitys, jota Amore Criminalen naiset saavat kuulla parisuhteensa väki-

valtaisilta osapuolilta. Huorittelu ja naisen likaisuuden alituinen esiintuominen antavat ymmärtää, 

että italialaisessa kontekstissa väkivalta on seuraus naisen epäsoveliaasta, likaisesta käytöksestä ja 

siten ansaittu rangaistus siveettömyydestä. Huora on hyvin voimakas sana, joka leimaa ja haavoittaa 

syvältä, loukaten naisen intiimiä olemista ja itsetuntoa.115 Ehkä hieman nurinkurisesti huora-sanaa 

käytetään eritoten silloin, kun nainen torjuu miehen kiinnostuksen tai seksuaalisen aloitteen. Näin 

käy esimerkiksi Martan ja Giuseppen tarinassa, jossa Giuseppe anelee Martaa ottamaan hänet takai-

																																																								
111 Nyqvist 2008, 160; Ronkainen & Näre 2008, 36; Ulivieri 1997, 95.  
112 Ulivieri 1997, 96–97. 
113 Honkatukia 2008, 88, 92; Ronkainen 2008, 72. 
114 Nyqvist 2008, 160; Ulivieri 1997, 97.  
115 Honkatukia 2008, 92; Nyqvist 2008, 137, 154.  
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sin. Martan kieltäytyessä anelut ja anteeksipyynnöt vaihtuvat huoritteluihin ja suoranaisiin uhkauk-

siin: ”Saan sinut vielä itkemään helvetin huora!”116 

 

Uskontoihin ja uskonnollisuuteen liittyy tietynlaista arvolatausta, minkä vuoksi uskonnollisten 

asenteiden syvä analysointi koetaan joskus tungettelevaksi. Toisaalta vuosisatojakin pitkät uskon-

nolliset traditiot ja perinteet jatkuvat uskonnon sisällä usein niitä kyseenalaistamatta. Tämän arvola-

tauksen ylläpitoon uskonnollisilla johtajilla on avainasema. Italiassa katolisen kirkon uskonnollisilla 

johtajilla on valtaa tulla kuulluksi laajan seuraajajoukkonsa keskuudessa ja valtaa tuoda päivänva-

loon myös sellaisia ongelmia, joita ei muutoin välttämättä samalla intensiteetillä huomattaisi.117 

Valitettavasti uskonnolliset johtajat myös vähättelevät ja hyssyttelevät uskontoihinsa liittyviä on-

gelmia keskinäisen kilpailun ja positiivisen julkisuuskuvan vuoksi. Tästä johtuen heidän lausunton-

sa esimerkiksi väkivaltaongelmaan voivat olla yksipuolisia, suorastaan torjuvia. Esimerkiksi jo 

mainittu Kiko Argüello, espanjalainen taiteilija ja neokatekumenaalisen liikkeen johtaja, kertoi jul-

kisuuteen, että hänestä naisten tappaminen on ymmärrettävää silloin, kun naiset hylkäävät aviomie-

het rakkaudettomaan helvettiin.118 Katolisen kirkon ja sen eri liikkeiden johtajien asemaa on vaikea 

kyseenalaistaa, koska heidän valtansa perustuu ylimaalliseen ja jumalalliseen sekä kokonaiseen 

uskonjärjestelmään, jota ei ole helppo kritisoida.  

 

Katolisen kirkon johtajana paavilla on paljon vaikutusvaltaa kirkkonsa jäsenien keskuudessa. Italia-

laisessa kontekstissa katolisen kirkon johdon näkökulma naisiin kohdistuvan väkivallan kysymyk-

siin on olennainen. Yleisesti ottaen paavit ovat puhuneet asiasta vähän, mutta nykyinen paavi Fran-

ciscus on kommentoinut asiaa useampaan otteeseen. Hän on tuominnut naisiin kohdistuvan väkival-

lan useasti, viimeksi YK:n kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 

25.11.2015. Pariisissa 13.11.2015 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen paavi Franciscus antoi lau-

sunnon, jossa hän tuomitsi täysin Jumalan nimeen tehdyn väkivallan.119 Terrori-iskujen jälkeen ita-

lialaisessa mediassa uskonnon ja väkivallan suhde onkin ollut enemmän läsnä, kun näkemyksiä 

islaminuskon väkivaltaisuudesta ja väkivallattomuudesta on esitetty kiivaasti.120  

 

Uskonoppien käsityksiin oikeasta ja väärästä liittyy vielä yksi puoli, joka on kiintoisa väkivallan 

tutkimuksessa. Koska katolisuudessa ja monissa muissa uskonnoissa ylin vastuu tuomioista on Ju-

																																																								
116 ”Ti faccio piangere porca puttana!”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:46:17. 
117 Grieff 2010, 25. 
118 Corriere della Sera 24.06.2015, 24. 
119 ”Mai usare il nome di Dio per giustificare la violenza”, La Repubblica 27.11.2015, 16. 
120 Ks. esim. La Repubblica 16.11.2015, 22. 
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malalla, voidaan kaikki muut maanpäälliset, ei-uskonnolliset auktoriteetit – kuten viranomaiset – 

kyseenalaistaa. Niinpä myös väkivallan tuomiosta päättää Jumala, ja usein riittävä askel onkin, että 

omia pahoja tekoja eli syntejä anotaan anteeksi. Tämä voi johtaa kierteeseen, jossa väkivaltaa har-

joittava armahdetaan teoistaan, vaikka hän olisi toistuvasti väkivaltainen toista ihmistä kohtaan. 

Jumalallisen, moraalisen armahduksen rooli on tärkeä ymmärtää osana väkivallan ilmenemistä Ita-

liassa, sillä katolisen tradition sisällä rippi on keskeinen sakramentti, jonka kautta syntisiä tekoja 

sovitetaan.  

 

Aineistoni valossa uskonnollisuus näyttäisi kaiken kaikkiaan olevan Italiassa asia, joka kertoo hen-

kilön moraalista ja oikeudentajusta. Siksi uskonnollisen henkilön väkivaltaisuutta vaikuttaisi olevan 

vaikea sulattaa tai ymmärtää, jolloin vaihtoehtoisia syitä väkivallalle halutaan löytää muualta. 

Yleensä väkivaltaisuuden syyksi nousee tuolloin väkivallan kohde, italialainen nainen, jonka puh-

toisuus ja hyveellisyys tavalla tai toisella kyseenalaistetaan. 

	

2.4	Talous	ja	koulutus	
	
	
Tärkeimpiä yhteiskunnallista asemaa määrittäviä tekijöitä ovat taloudellinen tilanne ja koulutustaso. 

Usein ihmisen yhteiskunnallista arvoa hahmotetaan yleisen tuottavuuden kannalta: mitä paremmin 

yksilö tienaa, sen enemmän hyötyä hänestä on yhteiskunnalle. Tämä tuottavuus määräytyy juuri 

työnteon kautta.121 Erilaisten selvitysten ja kyselytutkimusten avulla on todettu, että työttömät ihmi-

set tuntevat itsensä usein mitättömiksi, hyödyttömiksi ja turhautuneiksi – onpa työttömyydellä myös 

suora yhteys yksilön terveyteen ja hyvinvointiin.122 Ei siis liene ihme, että työnteko ja pitkälti sen 

perusteella määräytyvä varallisuus ovat asioita, jotka erottelevat ja kategorisoivat ihmisiä. Ne mää-

rittävät osaltaan, keitä olemme, ja asettavat myös rajansa sille, mitä resursseja meillä on käytös-

sämme.123 

 

Mutta mikä yhteys väkivallalla on koulutustasoon ja varallisuuteen? Yleisesti tahdotaan ajatella, 

että väkivalta ja muu ”ongelmainen käyttäytyminen” ovat vain alempien yhteiskuntaluokkien on-

gelma, jota ei esiinny korkeasti koulutetulla tai varakkaalla väestöllä.124 Tällöin väkivalta kategori-

soidaan heikompiosaisten ”muiden” ongelmaksi, joka ei kosketa elämässä pärjääviä ja menestyviä 

ihmisiä. Tällainen rajanveto meihin ja muihin on vahvasti läsnä myös italialaisissa mediarepresen-
																																																								
121 Grifoni 2013, 32; Knaus 2012, 146.  
122 Ks. esim. THL 2015. 
123 Grifoni 2013, 31–32; Knaus 2012, 136–137. 
124 Husso 2003, 45; Ronkainen & Näre 2008, 15. 
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taatioissa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kuitenkin kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikissa 

kulttuureissa ja kaikissa ihmisryhmissä. Tosin, jotkut ihmisryhmät saattavat olla haavoittuvammas-

sa asemassa, mitä tulee väkivallasta irtautumismahdollisuuksiin.125 

 

Italiassa naisiin kohdistuvan väkivallan saralla taloudellinen riippuvuus väkivallan tekijästä on yksi 

keskeinen syy sille, miksei elämää ilman väkivallantekijää voida kuvitella. Taloudellinen tilanne 

väkivallan kokijan kohdalla tulee relevantiksi silloin, kun kyse on jollain tavalla lähisuhdeväkival-

lasta, yleensä parisuhdeväkivallasta. Parisuhdeväkivaltaan kuuluu usein myös suoranaista taloudel-

lista väkivaltaa, kuten rahavarojen kontrollointia, raha-asioista päättämistä tai esimerkiksi kumppa-

nin nöyryyttämistä viikkorahan määräämisellä.126  

 

Amore Criminale nostaakin esiin taloudellisen tilanteen suurena ja ratkaisevana tekijänä, mitä väki-

valtatilanteisiin ja niistä irtautumiseen tulee. Sarjassa vierailevat psykologit ja naisiin kohdistuvan 

väkivallan asiantuntijat korostavat, että taloudellinen itsenäisyys olisi olennainen, jotta italialaiset 

naiset voisivat kontrolloida paremmin elämäänsä.127 Naiset myös itse mainitsevat yhdeksi lähtemi-

sen vaikeuden syyksi sen, ettei heillä ole paikkaa, minne mennä, eikä taloudellisia edellytyksiä pär-

jätä. Työnhaku osoittautuukin ratkaisevaksi askeleeksi muuttuvien tulevaisuudennäkymien kan-

nalta. Yhdessä jaksossa Elvira hakee töitä säästääkseen rahaa, jotta voisi ennen pitkää muuttaa 

omilleen ja erota väkivaltaisesta miehestään. Mies kuitenkin vastustaa työntekoajatusta.128 Näyttäi-

sikin siltä, että italialaisten mediarepresentaatioiden parisuhdekuvauksissa määräysvalta jakautuu 

sukupuolten välillä täysin miehelle, joka halutessaan voi estää naisen työnteon ja elämän kodin ul-

kopuolella. Näin useille väkivaltaa kohtaaville italialaisnaisille työntekomahdollisuus ei edes näyt-

täydy realistisena vaihtoehtona.  

 

Aineistoni väkivaltaa kohtaavat naiset tulevat erilaisista taustoista, ja he ovat elämässään tehneet 

erilaisia asioita ennen väkivaltatilanteita. Koska valtaosa naisiin kohdistuvan väkivallan uutisoinnis-

ta on parisuhdeväkivaltauutisointia, niissä ei mainita naisen ammattia tai koulutusta vaan nainen 

identifioidaan esimerkiksi vaimona tai äitinä.129 Amore Criminale -televisiosarjassa italialaisnaiset 

ovat useimmiten kotiäitejä ja vaimoja. Jos he tekevät töitä, he tekevät yleensä niitä töitä, jotka mies 

on heille määrännyt tai jonka kautta he ovat alunperinkin tutustuneet väkivaltaiseen kumppaniinsa. 
																																																								
125 Baldry 2014, 15; Naisten Linja 2015; Piispa 2008, 116. 
126 Grifoni 2013, 25; Naisten Linja 2015; Piispa 2008, 116.  
127 Ks. esim. Amore Criminale 28.09.2015, 00:11:07; Amore Criminale 12.10.2015, 00:21:45; Amore Criminale 
02.11.2015, 00:17:40. 
128 Amore Criminale 05.10.2015, 00:48:15. 
129 Ks. myös tämän tutkielman luku 2.1. 
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Näiden harvojen työtä tekevien naisten kohdalla on erikseen korostettu, kuinka itsenäisistä ja pär-

jäävistä naisista on kyse.130 Mitään urakehitystä ei naisten tarinoissa ole näkyvissä.  

 

Työnteon ja taloudellisen tilanteen lisäksi aineistossani puhutaan vaihtelevasti koulutuksesta. Cor-

riere della Seran puolisivuinen uutinen korostaa, että raiskauksen kohteeksi junassa joutui opiskeli-

janainen, joka oli palaamassa kotipaikkakunnalleen lomien ajaksi. Samalla tavalla La Repubblica 

uutisoi kahden lukiolaistytön sieppauksesta ja raiskauksesta.131 Muuten opiskelutaustat eivät tule 

esiin väkivaltauutisoinnissa tai mielipidekirjoituksissa. Amore Criminalessa puolestaan kerrotaan 

väkivaltaa kohdanneiden naisten taustoja, mutta niissäkin koulutus nousee esiin vain, kun siitä on 

jotain negatiivista sanottavaa. Useammasta naisesta kerrotaan esimerkiksi, ettei heitä koulut kiin-

nostaneet, he pitivät opiskelua turhana ja jättivät koulut kesken.132 Tämä on ehkä keino tuottaa vä-

kivaltaa kohtaavista naisista jollain tavalla puutteellista kuvaa ja ehkä myös viestittää katsojille, että 

koulutuksella ja itsensä sivistämisellä on iso merkitys elämässä.  

 

Italialaisten naisten koulutus tai kouluttautumisen halu eivät näyttäydy myöskään vahvana heitä 

koskevissa parisuhdekertomuksissa. Elviraa mies uhkaili aina silloin, kun hän yllätti tämän luke-

masta kirjoja: miehen mielestä kirjoissa oli vaarallisia ajatuksia ja kirjoihin käytetty aika oli pois 

naisen oikeista töistä eli kodinhoidosta ja miehen palvelemisesta.133 Camilla puolestaan koki huo-

nommuuden tunnetta siksi, että oli aikoinaan jättänyt koulut kesken, ja halusikin käydä opinnot lop-

puun iltakoulussa. Camillan mies Claudio ei kuitenkaan ajatuksesta pitänyt, vaan hänen ensireak-

tionsa oli: ”Ai sinä opiskelemaan? Älä hukkaa aikaasi.” Hän myös nimitteli Camillaa tyhmäksi, 

aivottomaksi naiseksi.134 Aineistosta kumpuaa vahvana viesti, että koulutus on jotain, mitä naiset 

eivät joko lähtökohtaisesti tarvitse, tai jonka puute on yksi syy väkivallan kohteeksi joutumiseen.  

 

Mitä tulee italialaisiin väkivallan tekijöihin, koulutustaustaa ei heidänkään kohdalla tuoda esiin. 

Yhteiskunnallista asemaa esitellään erilaisten adjektiivien kautta, kuten väkivallan tekijän suvun 

tärkeyttä, vaurautta, vaikutusvaltaa ja suosiota korostamalla, tai kuvailemalla väkivaltaista miestä 

”kaikkien arvostamaksi”.135 Toisaalta, vaikka koulutustasoa ei mainita, ammatti on ensimmäinen 

asia, mikä väkivallantekijästä esitellään. Amore Criminalessa väkivaltaisen miehen ammatit vaihte-
																																																								
130 Amore Criminale 28.09.2015, 00:21:00, 01:08:36; Amore Criminale 19.10.2015, 00:06:58. 
131 Corriere della Sera 19.07.2015, 21; La Repubblica 17.09.2015, 8. 
132 Ks. esim. Amore Criminale 14.09.2015, 00:24:37; 21.09.2015, 01:40:13; Amore Criminale 12.10.2015, 00:39:09; 
Amore Criminale 19.10.2015, 00:10:57, 00:44:30. 
133 Amore Criminale 05.10.2015, 00:15:54. 
134 ”Tu a studiare? Non perdere il tempo”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:44:42. 
135 Ks. esim. Amore Criminale 14.09.2015, 00:26:23; Amore Criminale 12.10.2015, 00:52:50; ”apprezzato da tutti”, 
Amore Criminale 19.10.2015, 00:22:58. 
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levat laidasta laitaan, maataloustyöntekijästä rakennustyömieheen, poliitikosta poliisiin. Tarinoissa 

ammattien kuvaillaan vaikuttavan paitsi siihen, mihin nainen miehessä ihastuu – naisten kerrotaan 

usein hakevan turvaa miesten rinnalta – myös siihen, miten väkivaltaan suhtaudutaan. Kun väkival-

lantekijänä on poliisi, aiheuttaa se ristiriitaisia reaktioita. Toisaalta väkivallalle etsitään syytä ja 

oikeutusta muualta, toisaalta se tuntuu kauhistuttavan ympäröiviä ihmisiä muita väkivaltatapauksia 

enemmän. Kun väkivallan tekijä on korkea-arvoisessa asemassa, väkivalta näyttää aiheuttavan työ-

kavereille, kanssapoliiseille tai poliitikoille, eettisiä ongelmia ja vaikeuksia sen suhteen, miten vä-

kivaltaan tulisi reagoida.136 Aineistostani on lisäksi tulkittavissa, että Italiassa pärjääminen työelä-

mässä – mistä usein myös korkea asema kertoo – on yksi syy lisää olla uskomatta väkivallan tekijän 

väkivaltaisuutta, nähdäänhän hänet hyvin käyttäytyvänä, aikaansaavana ja älykkäänä työelämässä, 

kuten esimerkiksi Claudion tapauksessa.137 

 

Jos käsitys väkivaltaisesta miehestä muodostetaan olennaisesti tämän työn ja ammatin kautta, työt-

tömyys on asia, jota korostetaan poikkeuksetta väkivaltaisuuksia esiin tuodessa. Valtaosa miehistä, 

joiden väkivaltainen tarina kerrotaan muutamaa riviä pidemmin, ovat joko kokeneet valtavia haas-

teita työelämässään stresseineen kaikkineen tai vaihtoehtoisesti menettäneet työpaikkansa. Työttö-

myys esitetäänkin yleensä vaikeuksien alkuna.138 Väkivalta esitetään näin luonnollisena reaktiona 

turhautumisille ja vastoinkäymisille, mikä johtaa tietynlaiseen väkivallan selitysmalliin: väkivaltai-

nen käyttäytyminen on jotain, minkä jokin ulkopuolinen asia tai olosuhde laukaisee, ja on siten vä-

kivallan tekijän kontrolloimattomissa.139 Ehkä se on myös aineistoni väkivaltaa kokeville naisille 

tapa käsitellä heitä kohtaan tapahtuvia tekoja ja etsiä syytä muualta kuin itsestään, sillä itsesyytök-

set ja häpeä ovat heille hyvin yleisiä tuntemuksia.  

 

Työttömyys ja sitä seuraavat taloudelliset vaikeudet näkyvät aineistossani myös muulla tavalla. Ne 

sidotaan osaksi suurempaa ongelmavyyhtiä ja ovat siis ratkaisevia ensiaskeleita, jotka vievät ”huo-

noille teille”. Työttömyys nähdään syynä muiden ongelmien ilmaantumiselle, kuten rahattomuudel-

le, sitä seuraavalle surkeudelle, päihteidenkäytölle ja mielenterveysongelmille.140 Näiden lisäon-

gelmien avulla italialaisessa mediassa perustellaan väkivaltaista käyttäytymistä. Esimerkiksi vaino-

ajaa ja toistuvasti väkivaltaista henkilöä kutsutaan mediassa sarja-etuliitteellä, eli ”sarjavainoajaksi” 

																																																								
136 Amore Criminale 14.09.2015, 00:17:57; Amore Criminale 19.10.2015, 01:38:35. 
137 Amore Criminale 19.10.2015, 00:21:41. 
138 Amore Criminale 28.09.2015, 00:05:23, 00:32:19; Amore Criminale 05.10.2015, 00:26:32; La Repubblica 
15.09.2015, 8. 
139 Grifoni 2013,  21, 31–33, 36; Iacona 2012, 123; Nyqvist 2008, 130; Ronkainen & Näre 2008, 15. 
140 Amore Criminale 14.09.2015, 00:05:25; Amore Criminale 21.09.2015, 00:28:53; Amore Criminale 28.09.2015, 
00:05:23, 00:32:19; Amore Criminale 05.10.2015, 00:26:32; Amore Criminale 12.10.2015, 00:14:36. 
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tai ”sarjastalkeriksi”.141 Tämä mielestäni luo mielleyhtymiä sarjamurhaajiin, jolloin väkivaltainen 

käyttäytyminen yhdistyy sosiopaatin tai muuten mielenterveysongelmaisen käyttäytymiseksi. Vaik-

ka vallan ja kontrollin menetys tietyillä elämän osa-alueilla, kuten työelämässä, selittää kontrollin-

halun kasvua muilla osa-alueilla, olisi hyvä muistaa, ettei väkivaltainen käyttäytyminen suinkaan 

ole automaattinen reaktio elämän vaikeuksiin. Väkivaltainen ihminen päättää itse käyttää väkival-

taa, eikä siitä voi syyttää vain alkoholia, työttömyyttä ja rahahuolia.142 Jos näin olisi, jokainen sa-

maisia ongelmia kohtaava ihminen turvautuisi väkivaltaan.  

 

Pääosa aineistoni väkivaltaa kohdanneista naisista on joko matalasti kouluttautuneita henkilöitä, 

kotivaimon tai -äidin asemaan jääneitä tai sen verran nuoria, että opiskelut ovat yhä kesken. Tämä 

vahvistaa mielestäni kuvaa siitä, että Italiassa väkivalta olisi jotenkin heikommin koulutettujen on-

gelma. Työttömyys ja rahattomuus ovat varmasti isoja ongelmia silloin, kun väkivallan kohde asuu 

väkivallan tekijän kanssa samassa osoitteessa eikä poismuutto tunnu mahdolliselta taloudellisen 

tilanteen vuoksi. Toisaalta väkivaltaisen käytöksen selittäminen huonolla taloudellisella tilanteella 

tai työttömyydellä vierittää vastuuta väkivallan tekijältä muualle. Se antaa kuvaa, että väkivalta olisi 

jollain tavalla ympäröivistä olosuhteista riippuvainen ja siten yksilön hallitsemattomissa.  

 

Taloudella ja koulutuksella on varmasti osansa siinä, miten väkivaltaan on mahdollista puuttua sen 

eri kulttuurisissa konteksteissa. Taloudellisten perusedellytysten takaaminen on tärkeää siksi, ettei 

kukaan siedä väkivaltaista käytöstä vain koska muuta ratkaisua ei ole. Väkivaltakysymyksessä 

myös koulutus on tärkeää, aivan kuten Corriere della Seran uutisoinnissa todetaan koulutusuudis-

tusuutisen ja sitä koskevan mielipidekirjoituksen muodossa: koulutus on avainasemassa yleisen 

keskusteluilmapiirin muuttamisessa ja asennekasvatuksessa.143 Kirjoituksissa painotetaan koulutuk-

sen merkitystä naisten arvon tunnustamisessa sekä tiedon ja ymmärryksen levittämisessä aiheesta, 

joka on luonteeltaan herkkä ja henkilökohtainen. Muuttuva asenneilmapiiri varmasti osaltaan tulisi 

helpottamaan väkivallan esiintuomista ja sitä kautta sen tutkimusta Italiassa.   

 

 

 

																																																								
141 Corriere di Verona 02.07.2015, 9. 
142 Husso 2003, 75, 107; Iacona 2012, 123–125; Ronkainen & Näre 2008, 15.  
143 Corriere della Sera 26.06.2015, 9; Corriere della Sera 30.06.2015, 49. 
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3	Tilat	ja	rajat		
	
	
Tilallisuus on olennainen käsite naisiin kohdistuvan väkivallan kannalta. Tilan käsite voi auttaa 

hahmottamaan, millä tavalla kuulumisen tunne ja suhde muihin rakentuvat. Tila voi avautua esi-

merkiksi identiteetin, kulttuurisen maiseman tai sosiaalisten suhteiden kautta. Tila ja siihen liittyvät 

rajanvedot, kuten rajat yleensäkin, ovat olennaisia myös käsitteellistämisen ja ymmärtämisen kan-

nalta. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta puhuttaessa on olennaista tietää, mitä kyseisellä käsitteellä 

tarkoitetaan. Miten väkivallan rajat määrittyvät? Millaisessa ”tilassa” väkivalta ilmenee?  

 

Teoksessaan Samanaikainen tila maantieteilijä Doreen Massey kuvailee tilaa neliulotteiseksi tila-

ajaksi. Hän määrittelee tilan sosiaalisten suhteiden läsnäolona eikä pelkkänä abstraktina ulottuvuu-

tena. Masseyn mukaan ”sosiaaliset suhteet ovat välttämättömyyden pakosta olemassa sekä tilassa 

että tilaa halkovina. Sosiaalinen tila muodostuu toisiinsa niveltyvien ja lukkiutuvien sosiaalisten 

suhteiden verkosta”. Tämän valossa paikka voidaan puolestaan ymmärtää ”tietyllä alueella toistensa 

kanssa vuorovaikutuksessa olevien sosiaalisten suhteiden muodostelmana”. Paikat ovat myös jatku-

vassa suhteessa toisiin paikkoihin, niillä ei ole selviä rajoja, ne tuotetaan aina uudestaan ja ne ovat 

siten erityisiä.144 

 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen kontekstissa tila ja paikka ovat olennaisia, samoin niihin liittyvä 

rajanveto. Olen jakanut luvun kolmeen osaan, kolmen eri tilallisen ulottuvuuden ja rajanvedon kaut-

ta. Tarkastelen maantieteellistä paikkaan kuulumista, rajanvetoa alueiden välillä sekä niihin liittyviä 

merkityksiä väkivallan kontekstissa. Väkivallan kannalta vähintään yhtä olennaiseksi asiaksi muo-

dostuvat henkilökohtaiset rajat ja henkilökohtainen tila, jota tarkastelen ruumiiseen piirrettyjen rajo-

jen ja fyysisen koskemattomuuden kautta. Näitä kahta osiota ennen tarkastelen julkisen ja yksityi-

sen välistä jaottelua; ne ovat tilallisia ulottuvuuksia, jotka nähdään ongelmallisina erityisesti naisiin 

kohdistuvan väkivallan kysymyksessä.  

 

3.1	Julkiset	ja	yksityiset	tilat	
	
	
Julkisen ja yksityisen välinen jaottelu on usein tarkastelun kohteena, kun puhutaan sukupuolittu-

neista valtarakenteista tai -asemista. Julkiset tilat mielletään yleensä maskuliinisuuden alueeksi, kun 
																																																								
144 Massey 2008, 144–148.  
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taas yksityinen on perinteisesti nähty feminiinisenä, intiiminä tilana. Jaottelussa on nähtävissä pe-

rinteiset sukupuoliroolit, joissa mies on toimija julkisella, nainen puolestaan yksityisellä kentällä.145 

Julkisen ja yksityisen välistä erottelua kutsutaan joskus myös nimillä yhteiskunnallinen ja yksilölli-

nen. Julkinen eli yhteiskunnallinen on siis jotain kaikkien saatavilla olevaa ja kaikkien vastuulle 

kuuluvaa. Yksityinen eli yksilöllinen on puolestaan jotain suojattua, piilotettua ja henkilökohtaista, 

josta määrää vain henkilö itse. 

 

Vaikka jakoa julkiseen ja yksityiseen on kritisoitu liian yksioikoisena, mitä se kieltämättä onkin, ei 

mielestäni naisiin kohdistuvaa väkivaltaa leimaavia, yhteiskunnassa yhä esiintyviä käsityksiä tilalli-

suudesta voi ohittaa. Koska julkisesta ja yksityisestä tilasta juuri yksityinen nähdään feminiinisenä 

alueena, on se luonteva tapa aloittaa tilan ja väkivallan suhteen käsitteleminen. Naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa tapahtuu paljon yksityisellä alueella, mikä tekee siitä vaikeammin havaittavan ongelman, 

ja sitä kautta esimerkiksi siihen puuttuminen tai ilmiön laajempi tutkiminen on haastavaa. On arvi-

oitu, että valtaosa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on nimenomaan lähisuhdeväkivaltaa, jossa te-

kijä on väkivallan kohteelle entuudestaan tuttu ja tekoympäristö ei-julkinen tila. Valtaosa tästä vä-

kivallan muodosta tapahtuu väkivallan kohteen, naisen, kotona.146 

 

Koti on intiimi tila, joka lasketaan yleensä suojan ja turvan kautta ihmisen perustarpeisiin kuulu-

vaksi asiaksi. Koti voi merkitä useita asioita, mutta yleensä kotoisuuden käsitteellä viitataan tiettyyn 

paikkaan. Koti voidaankin nähdä paikkana, jossa eletään sosiaalisuuden ja sosiaalisten verkostojen 

kautta. Tällöin koti symboloi yhdessäoloa ja lämpöä.147 Yleisesti kotiin liitetään tietynlainen pysy-

vyyden, tuttuuden ja turvallisuuden ajatus, jolloin henkilökohtainen kokemus näistä asioista on ko-

tia määrittävä tekijä. Paikan ja tilan käsitteitä tutkinut Doreen Massey esittää kohtaamispaikan ide-

an, jossa eri identiteetit, tavoitteet, suhteet, kulttuurit sekä mennyt että nykyinen aika risteävät ja 

sekoittuvat. Tätä kautta myös koti hahmottuu tietynlaisena kohtaamispaikkana.148 Koti, muiden 

paikkojen tavoin, ei ole staattinen ja ikuinen, vaan muuttuva ja ainutlaatuinen. Vaikka paikalla ei 

välttämättä ole selkeää rajaa, voi mielestäni kodin nähdä juuri yksityisen ja julkisen välisen erotte-

lun kautta: koti on tila, joka on intiimi, jossa syvintä sisintä toteutetaan ja jossa on mahdollista toi-

mia turvassa ulkomaailman katseilta. Koti on siis oma tila, josta voi halutessaan tehdä hyvinkin 

julkisen. David Morley tuo kodin käsitteeseen mukaan ajatuksen kuulumisen tunteesta sekä kontrol-

																																																								
145 Thornham 2007, 92–93; Verloo 2007, 290–292. 
146 Baldry 2014, 15–16; Husso 2003, 14, 41, 51; Ulivieri 2013, 171–173. 
147 Järvinen-Tassopoulos 2007, 60, 102.  
148 Massey 2008, 144.  
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loidusta tilasta, jonka kautta päiväjärjestystä rakennetaan.149 Koti on siis se, minkä varaan ihmisen 

arjen ja rutiinien ajatellaan muodostuvan ja minkä pohjalta suhdetta muihin tiloihin ja paikkoihin 

pitkälti rakennetaan. 

 

Vaikka yksityinen tila, koti, on perinteisesti nähty perheen ja onnen alueena, kodin kokemuksissa 

on eroja. Idyllinen näkemys kodista paikkana ja tilana piilottaa kotona elämisen epäsuhdat, kuten 

erilaiset konfliktit tai alistamisen, hyväksikäytön ja väkivallan muodot.150 Koti ei aina edusta pysy-

vyyttä, yhtenäisyyttä tai turvallisia rajoja.151 Kokemus kodista on usein myös sukupuolittunut, mistä 

perinteiseksi esimerkiksi nostetaan usein kotitöiden kysymys, sillä nainen tekee edelleen valtaosan 

kotitöistä. Italiassa nainen tekee kotitöitä liki kolme tuntia enemmän (4 tuntia 45 minuuttia) päi-

vässä kuin mies. Kun aikaan lisätään myös muu työnteko, jää miehelle vuorokaudessa tunti enem-

män vapaa-aikaa kuin naisella.152 Kotitöiden naispainotteisuudelle keksitään usein luonnollisia syitä 

– kodin esimerkiksi ajatellaan olevan paikka, jonka nimenomaan nainen luo ja jonka suhteen nai-

sella on korkeampia vaatimuksia. Naisten kohdalla puhutaan myös pesänrakennusvietistä, jota käy-

tetään kuvailemaan naisen ja kodinlaiton ”luonnollista” suhdetta, ja siten se sidotaan myös osaksi 

biologiaa.153   

 

Naiselle koti voi siis olla myös paikka, jossa hän kokee epätasa-arvoa, alistamista tai vaaratilanteita. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan, ja nimenomaan lähisuhdeväkivallan, kentällä kodin konteksti nou-

see olennaiseksi väkivallan mahdollistavaksi tekijäksi. Lähisuhdeväkivallan tapauksista valtaosa on 

parisuhdeväkivaltaa. Parisuhteen voikin nähdä muodostavan oman sosiaalisen tilansa, sillä se ra-

kentuu tietyssä ajassa ja tilassa, suhteessa muihin ihmisiin.154 

 

Mutta millainen on italialainen koti, ja millä tavalla se liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ita-

lialaisessa kontekstissa? Parisuhdeväkivaltaan keskittyvä televisiosarja Amore Criminale on täynnä 

kodin representaatioita. Jo televisiosarjan alkumiljöö, studio, jossa juontaja Barbara de Rossi esit-

telee käsiteltävät tarinat sekä haastattelee asiantuntijavieraita, on rakennettu kuvastamaan kodin 

ympäristöä. Studio on jaettu osiin kuvastamaan kodin eri huoneita: yhdellä laidalla on makuuhuone 

sänkyine ja lipastoineen, toisaalla keittiö jääkaappeineen ja pöytineen sekä kolmannella olohuone 

sohvakalusteineen, kuten kuvissa 1 ja 2 näkyy. Studiossa on myös jykeviä kiviseinän pätkiä, ikku-
																																																								
149 Morley 2000, 16.  
150 Morley 2000, 56. 
151 Massey 2008, 145. 
152 Istat 2015, 127–128.  
153 Baldry 2008, 4–8. 
154 Baldry 2014, 23–27; Husso 2003, 43. 



	
	

38	

noita ja ovia, jonka lisäksi koko studiota ympäröi muuri (kuva 3). Jykevä muuri sekä huuruiset ik-

kunat luovat mielikuvaa suljetusta ympäristöstä, jonka sisälle ei näe. Jokainen jakso alkaa de Rossin 

kävelyllä studion takaosasta kohti studion keskiötä, minkä näen vertauskuvana matkalle kohti käsi-

teltävien tarinoiden vaiettua ydintä. Studion ilmeen viimeistelee synkkä, tummanpuhuva väritys, 

hämäryys ja taustalla loistava kuu. Symboloiko yöaika jotain pimeää ja synkkää? Halutaanko sillä 

luoda kuvaa asioista, jotka tapahtuvat öisin, suljettujen seinien sisäpuolella, kun pitäisi olla rauhal-

lista? Toisaalta yöllisyys voi kuvastaa myös murhien todennäköistä tapahtuma-ajankohtaa – aivan 

kuten psykologi eräässä Amore Criminalen jaksossa toteaa, yön hämärä ja aamun ensimmäiset tun-

nit ovat epätoivoisille ihmisille se kaikista vaikein vuorokaudenaika.155 

 

     
Kuva	1.	AC:n	studio,	makuuhuone.	(kuvakaappaus)	 Kuva	2.	AC:n	studio,	keittiö.	(kuvakaappaus)	

 

									 	 	

					 	 	Kuva	3.	AC:n	studio.	(kuvakaappaus) 

 

Myös Amore Criminalen väkivaltakertomuksissa koti nousee olennaiseksi tapahtumapaikaksi. Jak-

soissa käsiteltävät murhat ovat tapahtuneet joko kotona tai heti kotioven ulkopuolella, kuten Martan 

tapauksessa.156 Martan kertomusta lukuun ottamatta parisuhdeväkivaltaa kohdanneet naiset ovat 

																																																								
155 Amore Criminale 19.10.2015, 01:18:24.  
156 Amore Criminale 28.09.2015, 01:17:14. 
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asuneet väkivallantekijän kanssa samassa osoitteessa, ja väkivalta onkin alkanut vasta kodin jaka-

misen ja yhteisen elämän rakentamisen myötä. Yhteinen koti on symboloinut naisille parisuhteen 

virallistamista. Parisuhdeväkivaltakertomuksissa yhteisen asunnon hankkimista myös korostetaan 

paitsi merkittävänä osana elämää, myös tärkeänä askeleena kohti itsenäistymistä.157 Tämä tuo esiin 

kodin merkitystä sen italialaisessa kontekstissa; koti on yleensä poikkeuksetta muiden kanssa jaettu 

yhteinen tila. Italiassa muutto omilleen tapahtuu verrattain varsin myöhäisessä vaiheessa: esimer-

kiksi 25–34-vuotiaista naisista 36,3% asui yhä kotona vanhempiensa luona.158 Italiassa nuoret saat-

tavat toki asua erossa vanhemmistaan olosuhteiden pakosta, esimerkiksi opiskelu- tai työpaikan 

ollessa toisella paikkakunnalla, mutta tällöinkin on tavallista asua useamman henkilön ”kimppa-

kämpässä”, eikä yksin, kuten esimerkiksi Suomessa on tavallista. Varsinaisena omana kotina pide-

tään asuntoa, joka hankitaan yhdessä jonkun – yleisimmin puolison tai seurustelukumppanin – 

kanssa. Vanhempien luona asuminen kestää siis pitkälle aikuisuuteen, ja siteet lapsuudenkotiin py-

syvät vahvoina myös muuton jälkeen, mikä tekee perheestä vahvan osan arkea ja kodin maise-

maa.159 

 

Samaan osoitteeseen muuttamisen halua tai sen kauneutta nostetaan monella tavalla esiin Amore 

Criminalen parisuhdeväkivaltatarinoissa. Väkivallasta selviytynyt Francesca kertoo, kuinka hänen 

kiintymyksensä Massimoa kohtaan kasvoi miehen ilahduttaessa häntä toistuvasti uusilla yllätyk-

sillä. Eräänä päivänä Massimo ehdottaa Francescalle, että he etsisivät yhteisen kodin, mistä Fran-

cesca ilahtuu, kertoohan ehdotus Massimon halusta vakiintua nimenomaan Francescan kanssa. Kun 

yhteisen kodin hankinnan saralla yritetään edetä, Massimo löytää kaikista asunnoista jotain valitta-

misen aihetta, minkä vuoksi asuntokauppoja ei synny. Tilanteen voi nähdä Massimon pelaamana 

psykologisena pelinä, jossa hän antaa Francescalle tämän kaipaaman sitoumuksen, jota ei kuiten-

kaan koskaan aio lunastaa.160 Paolan ja Marion tarinassa muuttaminen yhteen tuo Marion en-

simmäiset mustasukkaiset ja kontrollinhaluiset piirteet esiin. Mies haluaa, että koko yhteinen koti 

sisustetaan uudelleen, ja vaatiikin, että Paola hankkiutuu eroon sängystä, lakanoista, tyynyistä, jopa 

vaatteista. Näin mies kontrolloi sitä, mikä on Paolalle ominta, henkilökohtaisinta ja intiimeintä ja 

mikä ilmentää Paolan menneisyyttä tähän hetkeen asti.161 

 

																																																								
157 Amore Criminale 14.09.2015, 00:04:54; Amore Criminale 21.09.2015, 00:22:52;  Amore Criminale 28.09.2015, 
00:19:42; Amore Criminale 12.10.2015, 00:49:09. 
158 Istat 2015, 14. 
159 Baldry 2008, 18–20; Istat 2015, 14–17.  
160 Amore Criminale 21.09.2015, 00:22:53. 
161 Amore Criminale 02.11.2015, 00:06:06. 
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Amore Criminalen jaksoissa väkivallan värittämää kotia kuvataan pääasiassa negatiivisin, painosta-

vin ilmaisuin. Giovannan tarinassa koti sanoitetaan vankilaksi, jossa mies määrää.162 Vankila on 

mielestäni osuva ilmaisu, sillä varsinkin parisuhdeväkivallassa väkivallan kohde yleensä pyritään 

eristämään kotiin. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa tutkinut Minna Piispa käyttää tilan-

teesta, Stina Jeffneria mukaillen, elintilan kapenemisen käsitettä.163 Kotona tapahtuva väkivalta on 

siis ikään kuin etenevä prosessi, jossa rajojen kautta kontrolloidaan elintilaa. Parisuhdeväkivallan 

edetessä ja väkivallan eskaloituessa rajat yleensä tiukentuvat, ja sitä kautta naisen elintila kaventuu 

entisestään.  

 

Silloin kun oma koti jaetaan väkivallantekijän kanssa, edustaa koti turvattomuutta ja pelkoa. Aineis-

tossani nousee vahvasti esiin väkivallantekijän ja kohteen välinen kotitalouden sisäinen dyna-

miikka, jossa molemmilla on omat roolinsa. Kertomuksissa naisella ja miehellä on hyvin selkeära-

jaiset roolit, joiden kautta miehet peilaavat naisille asettamiaan odotuksia. Väkivalta on nähtävissä 

eräänlaisena rangaistuksena siitä, ettei nainen ole onnistunut täyttämään tehtäväänsä ”kodin henget-

tärenä”. ”Huonosti laitettu ateria” tai ruoanlaittotaidottomuus annetaan syiksi väkivallalle.164 Naisen 

oletettu rooli kotona käy ilmi myös Amore Criminalessa vierailevan haastattelijan tavassa suhtautua 

kertomuksiin. Esimerkiksi Annamaria, joka kärsi yhteensä 47 vuoden ajan parisuhdeväkivallasta, 

kertoo masentuneensa poikansa itsemurhan jälkeen ja olleen sen jälkeen haluton tekemään mitään. 

Haastattelijan ensimmäinen reaktio on kysyä, eikö Annamaria siis enää siivonnut kotia tai laittanut 

ruokaa. Tähän Annamaria puolestaan vastaa, että ruokaa oli laitettava, tai sai nyrkistä.165 Mielestäni 

tässä kysymyksenasettelussa korostuu naisen rooli kotona: naisen ensisijaiseksi tehtäväksi nostetaan 

kodista ja perheestä huolehtiminen. Miehen rooli liittyy puolestaan perheen päänä toimimiseen, jota 

tarkastelin isyyden ohessa luvussa 2.1. 

 

Myös äidin ja vaimon roolit nousevat aineistossani esiin, ja näitäkin rooleja käsittelin luvussa 2.1. 

Kodin kannalta tarkasteltuna näyttääkin siltä, että italialaisessa kontekstissa yhteinen koti on paikka, 

jota vaimo tai varsinkaan äiti ei voi jättää. Ehkä nainen on totuttu näkemään kiinteänä osana kotia, 

ja nainen on kuin laivan kapteeni, jonka ei sovi jättää hänelle tarkoitettua, luonnollista ympäristöä? 

Samaan aikaan naisiin kohdistuvan väkivallan kysymyksessä naisten reagointi väkivaltaan ja kodin 

piiristä irtautuminen nähdään tärkeinä askeleina kohti ongelman tunnistamista ja tunnustamista. 

Kodista irtautumisen vaikeus ja ristiriitaisuus tunnustetaan, sillä naisille ”lähteminen voi merkitä 
																																																								
162 Amore Criminale 12.10.2015, 00:50:09, 00:51:46, 00:52:30. 
163 Piispa 2008, 118. 
164 ”Un piatto cucinato male”, Amore Criminale 05.10.2015, 00:18:25; Corriere della Sera 12.07.2015, 19. 
165 Amore Criminale 12.10.2015, 00:13:09. 
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kuolemaa” ja ”pelko on todellinen”, ”nainen on ansassa” ja ”naisen pitää tietää, että ulkopuolella on 

todellisia mahdollisuuksia”, minkä lisäksi lähtemistä vaikeuttaa se, ettei naisella usein ole paikkaa 

minne mennä, ”ei toista kotia”.166 Aineistossani nousee esiin myös  sellaisia puhetapoja, joissa nai-

sen itsenäisyyttä ei kuitenkaan täysin tueta, vaan nainen ja jo luotu koti nähdään kiinteänä, erotta-

mattomana parivaljakkona. Kodin ajatellaan tuovan vakautta, vaikka elämä sen sisällä ei olisikaan 

kovin vakaata. Tämä kaikki esitetään esimerkiksi jaksossa, jossa nainen nimeltä Giovanna tunnus-

taa äidilleen, ettei pysty elämään enää kotinsa seinien sisäpuolella vankina. Giovannan äiti, tietäen 

Giovannan appivanhempien vihamielisyyden Giovannaa kohtaan ja Giovannan puolison kontrolloi-

van luonteen, kannustaa silti Giovannaa palaamaan kotiin, puolustaen tämän ja lasten oikeuksia 

”siihen omaan oikeaan kotiin”.167 Onko väkivaltaisesta kodista lähteminen siis pelkuruutta, tai hei-

komman, ”luovuttavan” osapuolen teko? Miksi koti sidotaan niin vahvasti yhteen konkreettiseen 

paikkaan, eikä ajatella, että koti voisi liikkua ihmisten mukana ja kodin voisi luoda uudestaan toi-

saalle?  

 

Koti aiheuttaa pelkoa ja turvattomuuden tunteita myös silloin, kun varsinainen väkivaltateko ei ole 

tapahtunut kodin sisällä, mutta muulla tavalla kodin lähiympäristössä. Amore Criminalen erikois-

jaksossa Francesca kertoo, kuinka hän 8-vuotiaana joutui naapurin miehen, vanhempiensa hyvän 

ystävän, seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Teko tapahtui naapurissa, miehen autotallissa, mutta 

koska kyseessä oli hänen vanhempiensa tuttava, joka kävi usein kylässä Francescan kotona, ulottui 

pelko ja turvattomuuden tunne kotiin asti. Francesca kertoo avoimesti peloistaan, kuinka hän ei us-

kaltanut liikkua yksin kotikaduillaan tai käyttää kotirakennuksensa hissiä siltä varalta, että joutuisi 

jakamaan saman tilan naapurin miehen kanssa. Aina kun mies tuli kylään, juoksi Francesca piiloon 

omaan huoneeseensa. Francescan paha olo näyttäytyi varsinkin iltaisin, sillä hän eli tapahtumia uu-

delleen ennen nukahtamistaan. Francesca kertoo, että hän nukkui 15-vuotiaaksi asti peitto korvissa, 

koska halusi suojata itseään miehen mahdolliselta tunkeutumiselta.168 Toinen hyväksikäyttötarina 

kertoo Maddalenasta, joka yökylässä ystäviensä luona kohtaa hyväksikäyttöä ystäviensä isän tahol-

ta. Koska ympäristö on tuttu Maddalenalle, ja väkivallantekijä on elämässä toistuvasti läsnä, pelko 

väkivallasta ulottuu kotiin asti. Maddalenan äidille yökyläilyt ovat turvallisuuden tunnetta lisäävä 

																																																								
166 ”Andare via può significare la morte”, ”la paura è reale”, ”la donna è in trappola”, ”la donna bisogna sapere che 
fuori ci sono delle vere alternative”, Amore Criminale  28.09.2015, 00:11:58;  ”Non ha un’altra casa, non ha dove anda-
re”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:22:23. 
167 Amore Criminale 12.10.2015, 00:59:30. 
168 Amore Criminale 26.10.2015, 00:13:42. 
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asia, tae oman lapsen turvallisuudesta, mutta sen sijaan ystävien kodista muodostuu paikka, jossa 

Maddalena ”on Gaetanon [perheen isän] seksuaalisen huomion kohde”.169 

 

Lähisuhdeväkivallassa koti voi näyttäytyä myös turvapaikkana, mikäli väkivallantekijä ja kohde 

eivät asu samassa osoitteessa, joskin myös silloin sillä on kahlitseva vaikutus. Näin käy ilmi esimer-

kiksi Martan tarinassa, jossa hän eroaa hyvin nopeasti mustasukkaisesta Giuseppesta. Giuseppe 

alkaa vainota Martaa tämän työmatkoilla, jolloin tuosta matkasta tulee Martalle ”turvaton linja, so-

dan matka”.170 Pian Marta ei uskalla poistua ulos kotoaan, jolloin hänen elintilansa käy aina vain 

kapeammaksi. Kodin seinät edustavat hänelle paitsi pelastusta, myös sitä pientä tilaa maailmassa, 

jossa hän pystyy yhä olemaan onnellinen.  

 
 
Kodin yksityisyys ja intiimiys ovat ongelma silloin, kun lähisuhdeväkivaltatapausten pitäisi tulla 

viranomaisten tietoon. Amore Criminalessa haastatellut asianajajat kertovatkin, kuinka oikeuden 

silmissä väkivaltaisuudet on pystyttävä todistamaan, ja mikäli väkivallasta ei ole uskottavia todis-

teita, kuten rikosilmoituksia tai lääkärin lausuntoja, katsotaan ne yleensä epätosiksi.171 Kotona ta-

pahtuvasta väkivallasta on vain harvoin kodin ulkopuolisia todistajia.172  Eräässä Amore Criminalen 

jaksossa kodin ja kodin ulkopuolisen maailman suhdetta kuvataan sanoin: ”Ja tuon kodin seinät 

ovat nyt tulleet korkeiksi ja ylitsepääsemättömiksi. Seinät, jotka jakavat kaksi maailmaa.” 173 Kodin 

seinät ovatkin näin tulkittavissa rajana ulkopuolisen ja sisäisen maailman välillä.  

 

Muita parisuhdeväkivallan kontekstissa esiintyviä tilallisuuksia ovat aineistoni paikat, jotka voidaan 

mieltää yksityisen ja julkisen väliselle alueelle. Näitä ovat esimerkiksi hotelli, lentokenttä ja auto, 

joista varsinkin lentokenttä on ylirajaisen, globaalin ja liikkuvuuden symboli.174 Parisuhdeväkival-

takertomuksissa autolla on ollut iso merkitys, sillä se on toiminut paitsi väkivaltaisten tekojen ta-

pahtumapaikkana, myös pakovälineenä pois väkivaltaisesta tilanteesta.175 Auto on myös ratkaiseva 

paikka kertomuksessa, jossa väkivaltaisesti kuolleen Dinan ruumis löydetään hänen oman autonsa 

takakontista, omasta autotallistaan. Autotallin ulkopuolella on suuri joukko huolestuneita naapureita 

																																																								
169 ” -- è oggetto di attenzioni sessuali da parte di Gaetano”, Amore Criminale 02.11.2015, 00:35:03.  
170 ” -- la linea insicura, di un percorso di guerra”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:48:17. 
171 Amore Criminale 05.10.2015, 00:58:11. 
172 Baldry 2014, 17–18, 23–24. 
173 ”E le mura in quella casa, adesso sono diventate altissime e invalicabili. Mura che dividono due mondi”, Amore 
Criminale 05.10.2015, 00:32:28.  
174 Morley 2000, 204–206. 
175 Amore Criminale 14.09.2015, 00:07:40; Amore Criminale 21.09.2015, 00:35:58. 
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ja kyläläisiä, minkä vuoksi ruumiin löydyttyä väkivaltateko yksityisessä muuttuu julkiseksi tapah-

tumaksi, osaksi julkista aluetta.176 

 

Tästä pääsemmekin naisiin kohdistuvan väkivallan julkiselle areenalle. Vaikka, kuten edellä olen 

pyrkinyt osoittamaan, koti on naiselle usein turvaton paikka ja yksityisessä tilassa tapahtuu paljon 

väkivaltaa, ei väkivalta suinkaan rajaudu vain yksityiseen kenttään. Naiset kohtaavat väkivaltaa 

myös julkisissa tiloissa. Tyypillistä on, että julkisissakin tiloissa tapahtuvasta väkivallasta valtaosa 

– tai ainakin valtaosa esiin tulevista tapauksista – on jollain tavalla yhteydessä seksuaalisuuteen, ja 

siten määriteltävissä seksuaaliseksi väkivallaksi. Tällöin voidaan puhua myös intimisoituneesta 

väkivallasta.177 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta julkisilla areenoilla määritelläänkin pitkälti joko seksuaaliseksi häirin-

näksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi, joista jälkimmäiseen kuuluu myös raiskaus. Raiskaus vaikut-

taakin olevan julkisen tilan teoista sellainen, joka uutisoidaan ja tuodaan poikkeuksetta esiin medi-

assa. Suomalaisen väkivaltatutkija Suvi Ronkaisen mukaan raiskaus järkyttää perustavanlaatuisesti 

turvallisuudentunnetta, sillä Pohjoismaissa vallitsee käsitys naisruumiin rauhasta julkisissa tilois-

sa.178 Laajennan näkemyksen koskettamaan Pohjoismaiden lisäksi yleisestikin länsimaita, joissa 

naisten koskemattomuutta pidetään tietynlaisena tasa-arvon lähtökohtana. Tämä odotus rauhasta 

selittäisi sen, miksi raiskausta pidetään hätkähdyttävänä, järkyttävänä ja uutisoimisen arvoisena 

tekona.  

 

Naisiin kohdistuva väkivalta, kuten väkivalta yleisestikin, on myös julkisissa tiloissa  intiimiä, kos-

kettaahan se ruumista, minuutta ja henkilökohtaisia rajoja. Henkilökohtaisista rajoista ja fyysisestä 

koskemattomuudesta puhun lisää luvussa 3.3. Julkisella tilalla on kuitenkin iso merkitys siinä, mi-

ten väkivalta otetaan osaksi julkisia instituutioita, miten intiimistä puhutaan ja miten väkivaltaa yli-

päätänsä representoidaan julkisessa; miten intiimit ja yksityiset elämänalueet, kuten seksi ja tunteet, 

esitetään ja tuotetaan julkisella alueella.179 Seuraamani Amore Criminale -televisiosarja on esimerk-

ki siitä, kuinka yksityiset tapahtumat tuodaan osaksi julkista, suurelle yleisölle. Television roolia 

julkisuuden luonnissa ei voi vähätellä, onhan se yksi median representaatiotäyteinen kanava. 

 

																																																								
176 Amore Criminale 14.09.2015, 01:02:06. 
177 Ronkainen & Näre 2008, 30. 
178 Ronkainen 2008, 56. 
179 Gill 2006, 2–5; Näre 2008, 200. 
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Tältä kannalta väkivallan tutkimukselle on tärkeää performatiivisen väkivallan käsite. Sillä tarkoite-

taan ”yleisönhakuista, esittävää väkivaltaa” jolla halutaan ”loukata, häpäistä tai pahoinpidellä mui-

den nähden tai tietäen”.180 Media on yksi tällaista performatiivista väkivaltaa harjoittava taho, joka 

esittää yleisöä kiinnostavia väkivaltatarinoita taloudellista hyötyä tavoitellen. Koska julkiselle ken-

tälle tuodaan mitä intiimimpiä asioita, yksityisen ja julkisen rajat sekoittuvat. Vaikka Amore Cri-

minalessa väkivaltatarinat on pyritty rakentamaan väkivaltaa kokeneen henkilön näkökulmasta tätä 

kunnioittaen, liittyy ohjelmaan myös viihteellinen puoli. Ohjelman on tarkoitus viihdyttää, herättää 

tunteita, saada katsojia ja sitä kautta tuottaa voittoa –  Italiassa myös julkisen palvelun tv-kanavat, 

joihin Amore Criminalea esittävä RAI3 kuuluu, saavat mainostuloja yksityisten tv-kanavien tavoin. 

Ohjelma toimii siis toisaalta intiimien tarinoiden äänitorvena, toisaalta kipeiden ja vaikeiden asioi-

den kautta hyötyä tavoittelevana toimijana.  

 

Aineistoni valossa naisiin kohdistuva väkivalta kulminoituu kahteen tilallisuutta koskevaan huomi-

oon. Ensinnäkin, valtaosa uutisoiduista väkivaltatapauksista on jotain muuta, kuin julkisessa tilassa 

tapahtunutta väkivaltaa – olkoonkin, että väkivalta on nostettu median kautta julkiselle areenalle. 

Toisekseen, huolimatta julkisissa tiloissa tapahtuneiden väkivaltatekojen suhteellisesta vähyydestä, 

nämä julkisen tilan tapahtumat saavat siitä huolimatta paljon näkyvyyttä ja palstatilaa. Perhe- ja 

parisuhdeväkivaltatapaukset ovat yleensä vain muutaman rivin mittaisia uutisia, jotka nekin käsitte-

levät vain väkivallan kärjistyneempiä muotoja, kuten murhia tai murhayrityksiä. Väkivalta julkises-

sa tilassa saa suuremman huomion, ainakin painetussa mediassa. Myös televisiouutisissa esimerkik-

si julkisten tilojen raiskaustapaukset nostetaan järjestelmällisemmin esiin kuin kuolemaan päätty-

neet parisuhdeväkivaltatapaukset. Näin ainakin koko Italian kansallisella tasolla – paikkakunnalli-

sessa uutisoinnissa on varmasti omat erityispiirteensä.   

 

Kesän 2015 aikana Italiassa nousi useampi raiskaustapaus uutisotsikoihin.181 Näistä tunteita herätti 

eritoten poliisiksi naamioituneen miehen raiskaaman 15-vuotiaan tapaus sekä italialaisopiskelijan 

raiskaus junamatkan aikana.182 Molemmista tapauksista sekä Corriere della Sera että La Repubbli-

ca uutisoivat sivuillaan, samoin teoista puhuttiin television uutislähetyksissä. Junassa tapahtuneesta 

raiskauksesta La Repubblica uutisoi pienemmin, Corriere della Sera puolestaan puolen sivun ko-

koisella uutisella, kuten näkyy kuvissa 4 ja 5. Corriere della Seran juttua voisi kuvailla jopa runol-

liseksi, sillä se etenee tapahtumat tarinamuodossa selostaen, dramatiikkaa ja kohtalonomaisuutta 

																																																								
180 Näre 2008, 200–202, 206–208.  
181 Ks. esim. juna-asemien raiskaustapaukset La Repubblica 10.10.2015, 7; La Repubblica 29.11.2015, 11.  
182 Corriere della Sera 01.07.2015, 22; Corriere della Sera 19.07.2015, 21; La Repubblica 19.07.2015, 18. 
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unohtamatta. Juttuun on liitetty myös Firenzen kuvernööri Enrico Rossin sekä toimenpanovaltaa 

edustavan, italialaisen oikeistopuolueen Fratelli d’Italian Firenzen osaston johtajan Giovanni Don-

zellin kommentit, joista jälkimmäinen suhtautui kärkkäästi raiskaajan ulkomaalaistaustaisuuteen 

(etnisyydestä kerron lisää luvussa 3.2). Jutun oheen on myös kerätty muutama fakta naisiin kohdis-

tuvasta väkivallasta, joten tapaus on tunnustettu todellisena naisten turvallisuuden ongelmana. 15-

vuotiaan raiskaustapauksessa uutisointi etenee myös tarinamaisesti (kuva 6). Televisiouutisissa ta-

pauksesta tiedotetaan aloittamalla tilan ja paikan kontekstualisoinnista, kuten uutisille on tapana, eli 

kuvaamalla tapahtumapaikan aukiota (kuva 7). 

         
Kuva	4.	Corriere	della	Seran	uutinen	19.07.2015.																				Kuva	6.	Corriere	della	Seran	uutinen	01.07.2015. 

       
Kuva	5.	La	Repubblican	uutinen	19.07.2015.	 																											Kuva	7.	RAI2:n	uutiset	01.07.2015.		

	
Media siis selkeästi pyrkii tietynlaiseen sensaationhakuisuuteen, shokeeraamaan. Toisaalta uutisille 

on tärkeää niiden uutisarvo, joka määräytyy sen mukaan, miten ”uudesta” tai harvinaisesta tapahtu-
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masta on kyse.183 Uskon, että myös tästä syystä italialaisessa mediassa esiintyvät väkivaltatapaukset 

ovat väkivallan kärjistyneitä muotoja. Mitä ”lievemmästä” väkivallasta on kyse, ja mitä useampi on 

tiettyä väkivallan muotoa kohdannut, sen epätodennäköisempää tapahtuneesta tiedottaminen on. 

Näin esimerkiksi julkisella paikalla tapahtuneet loukkaukset, kuten seksuaalinen häirintä tai nimit-

tely, eivät ylitä uutiskynnystä.  

 

Miksi julkisissa tiloissa tapahtuva väkivalta koetaan italialaisessa mediassa jollain tavalla tärkeäm-

mäksi tai perusteellisemman uutisoimisen arvoiseksi asiaksi? Yksi syy voi olla siinä, että julkinen 

tila julkisuutensa vuoksi koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä, joten siinä tapahtuneita vakavia 

loukkauksia on vaikeampi sivuttaa. Väkivallan tutkimuksen kentällä on myös esitetty, että kun vä-

kivallan kohteena ovat umpimähkään valikoidut ihmiset, väkivaltaa on vaikeampi ymmärtää tai 

hyväksyä, mikä haastaa ihmisten väkivaltaan liittyviä asenteita.184 Kun väkivalta tapahtuu yksityi-

sessä, kodin seinien sisäpuolella, on väkivalta helpompi sivuuttaa ja järkeistää osaksi intiimiä per-

hekontekstia. Julkisessa tilassa väkivaltaa voi kohdata kuka vain, eli se koskettaa kaikkia, ja siten 

uutisena herättää voimakkaampia reaktioita. Huomautan kuitenkin, etteivät julkinen tila ja kohteen 

sattumanvaraisuus silti estä väkivaltaa jollain tavoin pois selittäviä, väkivallantekijää ymmärtäviä 

tai väkivallan kohdetta syyllistäviä puhetapoja. Julkisessa tilassa tapahtuva väkivaltainen loukkaus 

on kuitenkin kollektiivinen loukkaus, yhteistä olemista ja turvallisuudentunnetta vavisuttava teko. 

Julkiselta ei voi yksityisen tavoin ummistaa silmiä. 

 

Julkisen ja yksityisen väliset rajat ovat siis sumeat, ja kyseessä ovatkin limittyvät ja toisistaan am-

mentavat tilat. Yksityinen elämä valintoineen on nimensä mukaisesti yksityistä, mikä aiheuttaa sen, 

että siihen kuuluvat valinnat sitoutetaan yksilöön, yksilön vastuuksi. Julkinen väkivallan uhka puo-

lestaan on uhka kaikille, joskin, ehkä itse kunkin turvallisuudentunnetta kasvattaakseen, myös täl-

löin yksilön valinnat ovat tarkassa syynissä. Yksityinen vaikuttaa julkiseen ja julkinen yksityiseen. 

Massamedian ja globalisaation aikakaudella yksityinen tuodaan yhä enemmän esiin laajemmalle 

yleisölle, kohti julkista; ja toisaalta, julkisesti jaetut käsitykset väkivallasta vaikuttavat siihen, miten 

väkivalta ymmärretään ja koetaan yksilön tasolla.185 Naisiin kohdistuva väkivalta lävistää kaikkia 

tiloja; se ei siis rajaudu pelkästään yksityiseen tai julkiseen.  

																																																								
183 Stokes 2012, 3–6. 
184 Näre 2008, 195.  
185 Hearn 1998b, 84; Ronkainen & Näre 2008, 30–32. 
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3.2	Maantieteelliset	rajat		
	
	
Alue- ja kulttuurintutkimuksen hengessä on hyvä tarkastella, millaisia maantieteellisiä rajavetoja 

naisiin kohdistuvan väkivallan kentällä tehdään sen italialaisessa kontekstissa. Aineistostani nousee 

vahvasti esiin toisaalta selkeä jako italialaisiin ja muihin, toisaalta maan sisäiset erot. Väkivaltaan 

liittyvää diskurssia leimaa kuitenkin halu sitoa se ”muihin”, koskettamaan muita kuin puhujaa itse-

ään. 

 

Alati globalisoituvassa maailmassa valtioiden väliset rajat sumentuvat ja ovat jatkuvassa liikkeessä. 

Ihmiset, informaatio, kauppa, tavarat ja vaikutteet liikkuvat yli kansallisten rajojen, monimuotoista-

en kulttuurien kenttää.186 Medialla on roolinsa tässä informaation kuljettamisessa – media tuo kotiin 

asti maailman kaukaisimmissakin kolkissa tapahtuvia asioita. Samaan aikaan ylikansallinen toimin-

ta ylikansallisten järjestöjen, yhteistyöorganisaatioiden, YK:n ja EU:n muodossa on arkipäivää. 

Eurooppalaisuus, sen käsitteellisen määrittelyn vaikeudesta huolimatta, on osa nykypäivän ”kan-

sainvälisen kansalaisen” identiteettiä.187 

 

Ylikansallisessa liikkeessä kansallinen taso ei suinkaan katoa, vaan se saa erilaisia muotoja ja aihe-

uttaa usein myös vahvoja vastareaktioita ylikansalliseen rajattomuuteen.188 Kansallisen identiteetin 

nostaminen on tärkeää varsinkin erilaisten haittatilanteiden ja negatiivisten vaikutteiden keskellä: 

tuolloin tehdään eroa oman kansakunnan ja muiden, ”negatiivisten vaikutteiden” lähteen, välille. 

Tällaista jaottelua on nähtävissä esimerkiksi talouskriisin runtelemassa Euroopassa, jossa ongel-

mien syyllistä etsitään EU:sta ja eurovaluutasta.189 Samalla tavalla terrorismin uhka ja terroristiset 

hyökkäykset kansalliselle alueelle nähdään koko Euroopan tasoisena ongelmana, ja syyllistä tapah-

tumille etsitään helposti myös muiden maiden harjoittamasta politiikasta ”terrorismin mahdollis-

tajana”.190 Negatiivisena vaikutteena voidaan pitää myös väkivaltaa, jolloin väkivalta halutaan sul-

kea pois omasta kulttuurista siihen kuulumattomaksi asiaksi, osaksi ”muiden kansojen” vuorovaiku-

tusta ja käyttäytymismallia. Aineistoni valossa näin tapahtuu myös naisiin kohdistuvan väkivallan 

saralla.   

 

																																																								
186 Morley 2000, 204–205.  
187 Morley 2000, 261–263. 
188 Morley 2000, 209-210, 234–235.  
189 Ks. esim. Ricci 2015.  
190 Ks. esim. Natale 2016. 
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Eurooppaa kohdannut pakolaisvirta on herättänyt monenlaisia huolenaiheita eurooppalaisten valti-

oiden keskuudessa. Pakolaisvirta luonnollisesti asettaa ylimääräisiä vaatimuksia vastaanottajavalti-

oille. Pakolaisvirran myötä myös maahanmuuttoa vastustavat, joskus rasistisetkin äänenpainot ovat 

nousseet entistä enemmän esiin. Näissä puhetavoissa pakolaiset ja maahanmuuttajat yleisestikin 

nähdään ongelmien tuojina, ongelmallisten, väkivaltaisten kulttuurien edustajina, eksoottisen ja 

taantuneen idän kasvatteina. Tämä eurosentrinen näkemys nostaa Eurooppaa korkeammalle jalus-

talle ja sitä vastoin toiseuttaa Euroopan ulkopuoliset alueet ja kulttuurit alempiarvoisiksi.191 Tuol-

loin Eurooppaa pidetään väkivallattomuuden, tasa-arvon ja sivistyksen, muita taas väkivallan, alis-

tamisen ja sivistymättömyyden alueena.  

 

Italiassa pakolaisvirta on ollut hallitsematon jo vuosien ajan, ja Italiaa onkin ärsyttänyt se, miten 

Euroopassa ongelmaan on alettu reagoida vasta viimeisen vuoden aikana.192 Aineistostani nousee 

esiin vastakkainasettelua Italian ja muiden, ”idän alueiden”, välillä. Lähtökohtaisesti mediassa mui-

den kuin kantaitalialaisten ongelmakäytös saa paljon näkyvyyttä. Esimerkiksi luvussa 3.1. mainit-

semassani Corriere della Seran junaraiskaustapauksessa raiskaajan etnisyys, maassaolon ja rikosre-

kisterin tiedot tuodaan heti esiin. Raiskaajaa kuvaillaan saalistajaksi, joka seuraa ”saalistaan”, rais-

kattu opiskelijatyttö puolestaan huomaa tämän ”liian myöhään”.193 Loppuun on lisätty Italian oi-

keistopuolueen Fratelli d’Italian Firenzen osaston johtajan Giovanni Donzellin kommentit, joissa 

hän kuvailee kuinka ”syyllinen tulee kastroida fyysisesti, koska kemiallinen kastraatio maksaisi 

valtiolle liikaa, ja sen jälkeen hänet täytyy välittömästi palauttaa takaisin kotimaahansa”.194 Etni-

syys näkyy uutisissa myös otsikkotasolla, kuten La Repubblican uutisessa, jossa ”Marokkolainen 

tappoi vaimonsa mustasukkaisuudesta”.195 Tämän lisäksi ulkomailla tapahtuvista väkivaltaisuuksis-

ta tiedotetaan laajasti. Etnisyys näyttäisikin olevan yksi olennainen tekijä, jonka media nostaa esiin 

väkivaltaa representoidessaan. Väkivaltauutisointi yhdistettynä ”vieraaseen” etnisyyteen antaa ku-

vaa, että Italia olisi lähtökohtaisesti tasa-arvoinen ja väkivallaton valtio.  

 

Etnisyys nousee esiin myös SETTE-lehden artikkelissa, jossa käsitellään naisiin kohdistuvaa väki-

vallan ongelmia ja haasteita.196 Naisten alisteisen aseman universaalisuutta on, luonnollisestikin, 

haluttu tuoda artikkelissa esiin, tapahtuuhan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikissa kulttuureissa ja 

																																																								
191 Blaut 1993, 1–2; Morley 2000, 247–249; Rumford 2008, 69–72.  
192 Ks. esim. Polchi 2015. 
193 ”La sua preda”, ”troppo tardi”, Corriere della Sera 19.07.2015, 21. 
194 ”Il colpevole deve essere castrato fisicamente perché chimicamente costerebbe troppo allo Stato italiano e poi rispe-
dito immediatamente nel suo Paese”, Corriere della Sera 19.07.2015, 21. 
195 La Repubblica 05.09.2015, 8. 
196 SETTE 05.06.2015, 32. 
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kaikissa yhteiskunnissa. Mielestäni huomionarvoista kuitenkin on, että artikkelin pääpaino on muu-

alla kuin Italiassa tapahtuvissa väkivaltateoissa ja naisten oikeuksien loukkauksissa. Myös artikke-

lin kuvituksessa korostetaan vieraita kulttuureja, etnistä itää, kuten näemme kuvissa 8–10. Kuvissa 

on joko Lähi-idän musliminaisia tai intialaisia naisia, eikä naisia voi mieltää italialaisiksi, sillä ku-

vatekstit paikallistavat naiset muualle kuin Italiaan. Kuvat ”etnisiin toisiin” kuuluvista naisista yh-

distettynä naisiin kohdistuvan väkivallan otsikkoon luovat mielikuvaa, että väkivalta olisi jotain, 

joka vallitsisi pääasiassa vain ”muissa” kulttuureissa, eikä täten olisi suuri ongelma itse Italiassa. 

Median roolia näiden mielikuvien ja rasististen suhtautumistapojen luomisessa ja ruokkimisessa ei 

tule vähätellä.  

 

 
		Kuvat	8–10.		SETTE-lehden	naisiin	kohdistuvasta	väkivallasta	kertovan	artikkelin	kuvitusta.	(kuvakaappaus) 

 

Parisuhdeväkivaltatapauksista kertova Amore Criminale on etnisyyden representaatioiden puolesta 

täysin päinvastainen. Kukaan syksyn 2015 tuotantokauden naisista tai naisten kumppaneista ei 

edustanut etnisyydeltään muu kuin niin kutsuttua ”kantaitalialaista”. Kauden viimeisessä jaksossa, 

lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sitä seuranneesta murhasta kertovassa tarinassa, Teresan 

entinen mies on Dominikaanisesta tasavallasta kotoisin, mutta häntä ei koko tarinassa näytetä ollen-

kaan.197 Ohjelma näyttäytyy siis hyvin ”valkoisena”. Sarjan voidaan ajatella alleviivaavan sitä fak-

taa, että väkivalta on myös hyvin italialainen ilmiö, ei vain jotain muualta tulevaa. Näin sarja toimii 

tärkeänä kansallisen väkivaltailmiön esiintuojana. Toisaalta, sarjan puitteissa on tulkittavissa, että 

italialaisia ovat vain vaaleaihoiset, kantaitalialaisen näköiset ihmiset, mikä puolestaan rakentaa 

omaa rajaansa italialaisten ja ”muiden” välille.  

 

																																																								
197 Amore Criminale 02.11.2015, 00:26:37. 
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Amore Criminalessa vastakkainasettelua italialaisten ja ”muiden etnisten ryhmien” välille luodaan 

myös väkivallantekijöiden puheissa. Rosanna kertoo, kuinka hänen miehensä hyökkäsi väkivaltai-

sesti hänen kimppuunsa, mutta säikähti saman tien, miten pahaa jälkeä sai aikaan. Mies halusi viedä 

Rosannan ensiapuun, mutta vaati Rosannaa kertomaan lääkäreille, että tämän kimppuun oli hyökän-

nyt joukko ulkomaalaisia.198 Tässä valossa tulkitsen, että ulkomaalaisten hyökkääminen on nähtä-

vissä uskottavana selityksenä, mikä puolestaan tuottaa tietynlaista käsitystä ulkomaalaisten oletetus-

ta väkivaltaisuudesta – toki lääkärille annettavana selityksenä se voi olla vaikeammin todennettavis-

sa tapahtuneeksi tai valheeksi. Toinen vastakkainasettelu etnisten ryhmien välillä käy ilmi jo maini-

tun Teresan tarinassa, jossa hänen afrikkalaistaustainen kälynsä kertoo, kuinka Teresa oli ainoa pai-

kallinen ihminen, jonka kanssa hän puhui paljon Italiassa.199 Mielestäni tästä on tulkittavissa, että 

maahanmuuttajataustaiset ihmiset elävät eristyksissä kantaväestöstä, omana ryhmänään.  

 

”Muu” ei merkitse vain ja ainoastaan Italiaa väkivaltaisempia tai huonompia alueita. Amore Cri-

minalessa väkivallantekijöille Italian ulkopuoliset alueet näyttäytyvät myös positiivisena mahdolli-

suutena toteuttaa itseään, väkivaltaista käytöstään, kontrolloida parisuhteen toista osapuolta ja eris-

tää tämä kotimaan kontakteista. Francescan ja Massimon tarinassa Massimo haluaa jatkuvasti viedä 

Francescan lomalle vieraisiin kaupunkeihin, etäälle tämän perheestä ja ystävistä. Ajan myötä mat-

kasuunnitelmat vain lisääntyvät: lopussa Massimon tavoite on saada Francesca pois maasta, ja ka-

dota teille tietämättömille.200 Ulkomaat merkitsevät tuossa kontekstissa siis vapautta kotimaan kah-

leista, vastuusta ja velvollisuuksista.  

 

Italian ja ”muiden” välisestä rajanvedosta puhuttaessa ei sovi unohtaa Italian sisäisiä eroja. Italian 

yhdistymisestä on kulunut vasta reilut 150 vuotta, ja Italia onkin ollut pitkään kielensä ja poliittisten 

käytäntöjensä puolesta hajanainen valtio. Italian sisällä on havaittavissa keskinäistä kilpailua, sillä 

paikalliset alueet kilpailevat jatkuvasti paremmuudesta elämän eri osa-alueilla. Keskinäinen vertailu 

on siis maan sisällä arkipäivää, ja rajoja vedetään innokkaasti paikkakuntien välillä. Eritoten jako 

Pohjois- ja Etelä-Italian välillä elää vahvana. Pohjois-Italia tunnetusti pitää itseään parempana Ita-

lian puoliskona, kehittyneempänä, sivistyneempänä, rikkaampana ja kaikin puolin ”eurooppalai-

sempana”. Etelä-Italia puolestaan syyttää Pohjois-Italiaa häikäilemättömyydestä ja etelän polkemis-

ta oman taloudellisen edun nimissä.201 Matkustipa missä päin Italiaa tahansa, alueellinen ylpeys 

																																																								
198 Amore Criminale 14.09.2015, 00:10:19. 
199 Amore Criminale 02.11.2015, 00:26:06. 
200 Amore Criminale 21.09.2015, 01:12:01. 
201 Ks. esim. Bruni 1987; Duggan 1998. 
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loistaa ihmisten puheissa ja kurjuudesta saavat syyt niskoilleen yleensä toiset alueet, tai toinen puoli 

maata.  

 

Mitä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan tulee, tilastojen valossa Pohjois-Italialla ei ole mitään syytä 

tuntea paremmuutta. Esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan kärjistyneimmästä muodosta, 

naismurhista, noin puolet tapahtuu Pohjois-Italian alueella, verrattuna Keski-Italian 20 %:iin ja Ete-

lä-Italian 30 %:iin.202 Prosenttiosuus selittyy osittain suhteessa suuremmalla asukasluvulla, mutta 

suhteellistettunakin väkivallan tilanne näyttäytyy pohjoisessa yhtä kriittisenä kuin etelässä. Pohjoi-

sessa tasa-arvopuhe, ”meidän naisilla on hyvä asema”, vaikuttanee osaltaan siihen, ettei naisten 

elämän epäkohtia välttämättä kyetä näkemään. Tämä voi osaltaan selittää sen, miksi naisiin kohdis-

tuvan väkivallan kysymyksiin on monissa tasa-arvon nimeen vannovissa mallimaissa niin vaikea 

puuttua.  

 

Koska puolivuotinen aineistoni koostuu yhdestä televisiosarjasta ja koko valtiontason uutisista sa-

nomalehtien ja televisiolähetysten muodossa, tiedostan, että vain murto-osa naisiin kohdistuvan 

väkivallan tapauksista tulee niissä esiin, ja hyvin valikoidulla otteella. Alueellisissa, paikkakunta-

kohtaisissa julkaisuissa materiaalia olisi luultavasti paljon enemmän, ja oman paikkakunnan sisällä 

tapahtuvia asioita ruodittaisiin niissä tarkemmin. Koko valtion tasolla tarkastellessa väkivallasta 

näkyy vain valikoitu osa, mutta mielestäni se silti antaa tarkastelunarvoista kuvaa väkivallasta ja 

heijastaa sitä, mitä pidetään koko Italian kannalta tärkeänä. Väkivaltatekojen sitomista laajempaan 

kansalliseen kontekstiin olen hahmottanut oheisten karttojen kautta:  

    
Kartta	1.	Corriere	della	Serassa	ja	La	Repubblicassa	 					Kartta	2.	Amore	Criminalen	tapahtumien	alueet		
uutisoitujen	väkivaltatapausten	alueet	(kesäkuu	2015).	 	 (syksyn	2015	kausi).	

																																																								
202 Eures-Ansa 2009, 64. 
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Kuten kartastakin näkee, väkivaltateot ovat jakaantuneet aika tasaisesti ympäri Italiaa, eikä mikään 

alue näytä korostuvan. ”Alue” itsessään ei siis selitä väkivaltaista käyttäytymistä, vaikka siihen yri-

tetään välillä vedotakin. Alueelle liitetyt merkitykset eivät kuitenkaan ole vähäisiä, ainakaan Amore 

Criminale -sarjassa. Sarjassa käy hyvin ilmi se, kuinka paikkakunnan koolla on väliä väkivaltaan 

suhtautumisen ja reagoinnin kannalta. Suuremmilla paikkakunnilla, kaupungeissa, väkivallasta ir-

tautuminen ja väkivallantekijän vastuuttaminen vaikuttavat helpommin saavuteltavilta asioilta. Vä-

kivallan kohde voi luottaa ”oikeudenmukaisempaan” kohteluun, sillä viranomaistahot ovat ainakin 

teoriassa puolueettomia. Pienillä paikkakunnilla puhumattomuuden kulttuuri istuu tiukemmassa. 

Vaikka väkivaltaisten tekojen olemassaolosta tiedetään, niistä herkemmin vaietaan. Kylä puhaltaa 

kollektiivisesti yhteen hiileen, jolloin väkivallantekijää ei haluta saattaa ongelmiin. Voi myös olla, 

että pienellä paikkakunnalla valta on keskittynyt yhden tai parin henkilön tai suvun varaan, jolloin 

vaikenemiseen ja reagoimattomuuteen vaikuttaa pelko mahdollisen vallanpitäjien toimista ja paljas-

tusten vaikutuksista omaan henkilökohtaiseen asemaan yhteisössä. Näin kerrotaan esimerkiksi Di-

nan murhasta kertovassa jaksossa, jossa mainitaan useampaan otteeseen, ettei murhaajalla olisi ollut 

mahdollista paeta kapeita pikkukujia kenenkään huomaamatta ja että kaikki tiesivät tapahtumien 

todellisen kulun. Silti jokainen väitti olevansa täysin tietämätön tapahtuneesta.203  

 

Pienen ja suuren paikkakunnan ero näyttäytyy aineistossani siis merkittävänä tekijänä, mitä väkival-

taan suhtautumiseen ja siitä puhumiseen tulee. Väkivalta on Italian pienillä paikkakunnilla hiljai-

sesti ja yhteisesti hyväksyttyä, ja väkivallan kohteen puolelta usein suuresti hävettyä, sillä pienellä 

paikkakunnalla maine ja asema ovat haavoittuvaisempia kuin suuressa kaupungissa. Kaupungeissa 

tapahtuva väkivalta taas herättää italialaisissa voimakkaampia reaktioita: niitä ei kyetä ymmärtä-

mään. Esimerkiksi poliisia teeskennelleen miehen raiskaaman 15-vuotiaan tytön uutisessa kauhis-

tellaan tapahtumia, sillä ”emmehän ole syrjäseudulla”204. Uutinen antaa kuvaa, että väkivalta syrjä-

seudulla on jollain tavalla ymmärrettävämpää. Tämä ylläpitää käsitystä tiettyjen alueiden oletetusta 

väkivaltaisuudesta ja toisaalta toisten alueiden oletetusta turvallisuudesta.  

 

Julkisissa tiloissa tapahtuvaa väkivaltaa siis kauhistellaan kaupungin koon myötä. Ehkä väkivalta 

vain koskettaa suurempaa joukkoa, kun tapahtumapaikkana on Rooma, eikä pieni paikkakunta? 

Mielestäni on kuitenkin erikoista, että samaan aikaan suuret kaupungit näyttäytyvät otollisempana 

ympäristönä irtautua väkivallasta pieniin kaupunkeihin ja paikkakuntiin verrattuna. Itse yhdistän 

suuret kaupungit tietynlaiseen itsenäisyyteen ja yksinäisyyteen. Pienillä paikkakunnilla yhteisölli-

																																																								
203 Amore Criminale 14.09.2015, 01:08:16. 
204 ”Non siamo in periferia”, Corriere della Sera 01.07.2015, 22. 
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syys ja yhteen hiileen puhaltaminen voisi ainakin teoriassa merkitä toisista huolehtimista ja turva-

verkkoa. Tästä pääsemmekin asian ytimeen: naisiin kohdistuva väkivalta mielletään edelleen häpe-

älliseksi asiaksi, joka on väkivallan kohteen vastuulla, ja tuota häpeää vastaan taisteleminen on hel-

pompaa suuremmassa kaupungissa, jossa mahdollisuuksia uuteen elämään on enemmän.  

 

Maaseudun ja kaupungin välistä rajaa sekä ylpeyttä omasta paikkakunnasta tuodaan Amore Cri-

minalessa myös toisella tavalla esiin. Elviran tarinassa Elvira muuttaa Sveitsistä takaisin Italiaan 

miehensä Pasqualen kanssa. He muuttavat miehen kotipaikkakunnalle, pieneen italialaiskylään 

maaseudulla. Muutos on Elviralle raskas, sillä maaseudun tilanhoitotehtävien lisäksi hän kokee pal-

jon syrjintää ja oudoksuntaa paikkakuntalaisten taholta. Elviran pojan mukaan äiti ei koskaan kuu-

lunut paikkakuntalaisten joukkoon, olihan hän kaupungista kotoisin. Elvira vaikuttaakin olevan 

”ikuinen ulkopuolinen” ja ”kaukana heidän [kyläläisten] tavoista”.205 Tämä kaikki vaikuttaa myös 

Elviran ja Pasqualen välisen epätasa-arvoisen aseman vahvistumiseen. Pasquale on kotikylässään 

rakastettu ja arvostettu, kun taas Elvira on oudoksuttu, jopa halveksittu. Väkivaltaisessa parisuh-

teessa elävälle ulkomaailma näyttäytyy näin jonakin, missä häntä ei kuitenkaan uskota tai auteta, 

koska hän ei ole tasavertainen yhteisön jäsen.  

 

Italiassa näyttäisikin elävän vahvana juuri kotiseuturakkaus ja -ylpeys, jotka vaikuttavat olevan vah-

vasti italialaisuutta ja identiteettiä määrittäviä asioita. Me ja muut -vastakkainasettelu näkyy voi-

makkaana asennoitumisena, jolla erotetaan meikäläiset muukalaisista.206 Vahva kuulumisen tunne 

ja siihen liittyvä luokittelu näyttäisikin olevan osasyy sille, miten väkivalta ymmärretään ja miten 

siihen suhtaudutaan. Pienessä, tiiviit välit muodostavassa yhteisössä oman yhteisön jäseniä vastaan 

ei haluta asettua. Väkivalta siis torjutaan ja väkivallantekijä vapautetaan vastuusta. Asiaan voi mah-

dollisesti liittyä myös yhteisön halu pitää kiinni yhteisön positiivisesta maineesta, jota väkivallan 

varjon ei tahdota rikkovan. Toisaalta väkivallan kokijalle kynnys puhua kokemastaan väkivallasta 

on suuri, sillä väkivallan aiheuttama leima, häpeää unohtamatta, pysyy tiukasti muistissa yhteisössä, 

jossa kaikki tuntevat toisensa. Pieni italialainen paikkakunta ei suinkaan ole syy sille, että väkival-

taa tapahtuu; päinvastoin, väkivaltaa tapahtuu myös suurissa kaupungeissa huomattavia määriä. 

Näen kuitenkin, että pieni, tiivis yhteisö, jossa valtahierarkia on selvä ja vaihtoehtoisen elämän tai 

uuden alun luominen lähes mahdotonta, vaikuttaa siihen, miten väkivaltaan on mahdollista reagoi-

da. Väkivallan kokijalla vaikuttaisi olevan suuremmat mahdollisuudet saada oikeutta kokemalleen 

väkivallalle suuremmalla paikkakunnalla, jossa on myös enemmän palveluita, tukiverkostoja, vi-

																																																								
205 ”Un’eterna straniera”, ”lontana dalle loro abitudini”, Amore Criminale 05.10.2015, 00:14:53. 
206 Ks. myös Morley 2000, 129–130, 185–187. 
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ranomaistahoja sekä mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, aloittaa alusta ja päästä irti häpeän 

leimasta. Pienemmällä paikkakunnalla mahdollisuudet väkivaltaisen elämän ulkopuolella voivat 

olla hyvinkin rajalliset.  

	

3.3	Fyysinen	koskemattomuus		
	
	
Tutkimukseni kannalta yksi tärkeimmistä rajanvedoista on se, mikä kaikki lasketaan osaksi väkival-

lan määritelmää ja miten väkivaltaiset teot ymmärretään. Väkivalta määritellään yleensä henkilöön 

kohdistuviksi haavoittaviksi teoiksi ja loukkauksiksi.207 Näistä helpoimmin havaittavia ovat fyysi-

sen tai seksuaalisen väkivallan teot, jotka näkyvät iholla. Fyysinen koskemattomuus on näin ollen 

rajojen vetämistä iholle. 

 

Itsemääräämisoikeus ja integriteetti ovat arvoja, jotka varsinkin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa nou-

sevat keskeisiksi yhteisön vaalimiksi asioiksi.208 Väkivalta näitä arvoja kohtaan on ihmisoikeusrik-

komus, jossa yksilön henkilökohtaista tilaa loukataan ja rikotaan. Varsinkin fyysisen ja seksuaalisen 

väkivallan kohdalla ajatus ruumiin rikkomisesta nousee keskiöön: henkilökohtaiselle tilalle, iholle, 

minuuteen, kosketaan, ja siihen kosketaan tavalla, johon ei ole annettu lupaa. Väkivalta tiivistyy ja 

jättää jäljen iholle, mutta se ei suinkaan rajaudu vain ruumiiseen.  

 

Henkilökohtainen tila ja ruumiin rajat tiivistyvät ruumiillisuuden käsitteessä. Ruumiillisuus yhdiste-

tään yleensä intiimiin ja seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus on diskursiivisesti muodostettu käsite, 

joka tuottaa eri aikoina erilaisissa konteksteissa erilaista todellisuutta. Seksuaalisuudesta muodostu-

va tieto ja ymmärrys vaikuttavat ruumiin politiikkaan, eli ruumiillisuuden kokemusta sääteleviin 

käytäntöihin.209 Naisiin kohdistuvan väkivallan saralla väkivallan haavoittavimpana muotona pide-

tään seksuaalista väkivaltaa, joka kohdistuu yksilön kaikkein intiimimpään olemukseen. Seksuaali-

nen väkivalta on aluetta, jossa naiset ja miehet ovat erilaisimmillaan, sillä tutkimusten mukaan nai-

set ovat yleensä väkivallan kohteita ja miehet tekijöitä.210 Seksuaalinen väkivalta on siis sukupuolit-

tunut kokemus, jossa esimerkiksi naisten kokema raiskaus on erilainen kuin miesten kokema. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, että kokemus ja ruumiillisuus olisivat samanlaista kaikille naisille, kuten 

ruumiillisuutta ja sukupuolta tutkinut Päivi Honkatukia toteaa:  

 
																																																								
207 Näre 2008, 346; Reale 2011, 22–23. 
208 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, art. 3. 
209 Eerikäinen 2006, 16; Grifoni 2013, 35–36; Kinnunen 2006, 60. 
210 Ronkainen & Näre 2008, 23. 
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Ruumiillisuuteen vaikuttavat naisten ja tyttöjen historialliset, sosiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet, ta-

loudellinen tilanne, etnisyys sekä seksuaalinen suuntautuminen. Myös aika, paikka ja suhde, jossa 

seksuaalinen väkivalta tapahtuu, on olennainen kokemuksen laadun ja merkitysten kannalta.211  

 

Seksuaalista väkivaltaa kokeneet näkevät ruumiinsa usein ”käytettynä” tai ”julkisesti riiputettuna”, 

minkä lisäksi he joutuvat selviämään tuon ruumiinsa kanssa, jota eivät kuitenkaan enää koe omak-

seen.212 Seksuaalista väkivaltaa tutkinut Ann Cahill käyttää seksuaalisen väkivallan määrittelyn 

apuvälineenä feministisen subjektin käsitettä. Tämä subjektikäsitys haastaa modernin subjektikäsi-

tyksen, jossa mieli on erotettu ruumiista. Cahill puhuu siis mielen ja ruumiin yhdistävästä subjektis-

ta, joka syntyy aina paikallisessa kontekstissa, suhteessa toisiin ihmisiin. Cahill näkee ruumiin haa-

voittuvuuden liittyvän riippuvuuteen toisista ihmisistä.213 

 

Seksuaalisessa väkivallassa seksuaalisuutta, seksualisoituja ruumiinosia, käytetään siis vallankäytön 

välineenä, jossa ihmisen herkimmät ja intiimeimmät alueet ovat hyökkäyksen ja haavoittamisen 

kohteina.214 Seksuaalisen väkivallan vakavuus on noteerattu italialaisessa mediassa, jossa raiskaus 

on lähes poikkeuksetta uutisoitu sekä sanomalehdissä että televisiolähetyksissä. Yleisesti raiskauk-

sien medianarratiivien sanotaan muuttuneen väkivaltaisista, tuntemattomien tekemistä teoista yhä 

enemmän ”treffiraiskauksista” kertoviksi, eli tuttujen tekemiksi tai tutustumistilanteessa tapahtuvik-

si raiskauksiksi.215 Kuitenkin italialaisessa mediassa raiskaus tekona saa näkyvyyttä, mikäli kysees-

sä on tuntemattoman henkilön tekemä raiskaus julkisella paikalla. On toki todennäköistä, että lähei-

sissä suhteissa tapahtuvat raiskaukset eivät aina tule poliisin – ja sitä kautta median – tietoisuuteen, 

mutta tämä tuskin pitää paikkansa kaikkien lähisuhdeväkivaltatapausten kohdalla. Luultavasti me-

dia sensaationhakuisuudessaan haluaa keskittyä tapauksiin, jotka koskettavat mahdollisimman use-

aa median kuluttajaa: julkisessa tilassa tapahtuva raiskaus, jonka kohde on valikoitunut sattumanva-

raisesti, näyttäytyy suurempana turvallisuusuhkana kuin seksuaalinen väkivalta tietyssä lähisuhtees-

sa.  

 

Seksuaaliseen väkivaltaan liittyy intiimin haavoittuvuutta ja hajoamista, joka aiheuttaa ruumiiseen 

liittyvää vierautta ja häpeää. Häpeää tarkastelen tarkemmin luvussa 4.3; tältä erää käsittelen sitä 

vain nopeasti ruumistietoisuuden kautta. Ruumistietoisuus ja ruumishäpeä syntyvät suhteessa sisäis-

tettyihin uskomuksiin ruumiin ideaalista ja kykyyn vertailla ruumistaan ulkopuolisen silmin. Myös 
																																																								
211 Honkatukia 2008, 86–87.  
212 Ronkainen 2008, 72. 
213 Cahill 2001, 5–11; Honkatukia 2008, 86. 
214 Honkatukia 2008, 88; Ragnedda 2012, 30–33. 
215 Mäkelä 2008, 284. 
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kontrollikyky tai sen menetys ruumiistaan kohtaan vaikuttaa ruumistietoisuuteen. Seksuaalinen vä-

kivalta linkittyy ruumistietoisuuteen juuri näiden ruumiiseen sisäistettyjen uskomusten ja kontrollin 

menetyksen kautta, joiden myötä vääränlainen ruumiillisuuden kokemus aiheuttaa ruumishäpeää. 

Ruumishäpeä ei kuitenkaan rajaudu vain seksuaaliseen väkivaltaan, vaan voi muodostua myös 

muunlaisten kokemusten, kuten ympärillä olevien ihmisten kritiikin ja torjunnan, kautta.216   

 

Myös aineistossani naisten ruumistietoisuus ja -häpeä nousevat esiin. Amore Criminalen yksi jakso 

kertoo Camillan tarinan, jossa Camillan ruumistietoisuus on aiheuttanut hänelle syömishäiriön. Ca-

milla kuitenkin tapaa Claudion, jonka myötä hän parantuu lopullisesti syömishäiriöstä, sillä hän 

huomaa hyväksyvänsä ruumiinsa ja haluavansa tulla äidiksi. Camillan tarinassa ruumistietoisuus 

nousee esiin uudelleen, kun Claudio käyttää Camillaa kohtaan monenlaista väkivaltaa. Yksi väki-

vallan muoto on nöyryyttäminen, jolla Claudio tekee Camillalle jatkuvasti selväksi, että naisen 

ruumis on huono ja vajaa ja että Camillan ruumis vaatisi paljon paranneltavaa kelvatakseen seksu-

aalisesti. Claudio vie Camillan myös plastiikkakirurgin puheille, koska haluaa tälle rintaimplantit. 

Hän myös avoimesti kommentoi tuntemattomien naisten ulkonäköä Camillan kuullen esimerkiksi 

sanoin: ”Katso mitkä tissit!”217 Camillan äiti kertoo, että mies jatkuvasti vähätteli Camillan ulkonä-

köä. Claudio sai Camillan ”tuntemaan olonsa rumaksi, seksuaalisesti kelvottomaksi, kyvyttömäksi 

kaikessa tekemisessään”.218 Tämä saa Camillan inhoamaan ruumistaan ja tuntemaan olonsa onnet-

tomaksi.   

 

Tästä pääsemmekin osaksi fyysisen koskemattomuuden ja ruumiillisuuden määritelmää. Mikä 

kaikki mielletään väkivallaksi, mitkä väkivallan muodot mielletään henkilökohtaiset, fyysiset tai 

minuuden rajat ylittäviksi? Esimerkiksi yllä esitellyssä esimerkissä Claudio ei käyttänyt fyysistä 

väkivaltaa, vaan henkiseen väkivaltaan luokiteltavaa nimittelyä ja kontrollointia. Silti väkivallan 

seuraukset näkyivät paitsi henkisenä pahoinvointina, myös konkreettisina toimenpiteinä tai toiveina 

ruumiissa. Yhteiskunnalliset kauneusihanteet ovat myös (maskuliinisen) vallan ilmentymä, joihin 

paineet tietynlaisesta ruumiista liittyvät.219 Tällainen valta konkretisoituu ruumiissa ja ruumiillisuu-

den esityksissä. Usein väkivalta ajatellaan julkisessa keskustelussa nimenomaan fyysisiksi teoiksi, 

kuten lyönneiksi, tukistamisiksi tai potkimisiksi. Tällainen yksioikoinen ajattelu jättää pimentoon 

väkivallan laajuuden ja monimuotoisuuden, myös niin kutsutun henkisen väkivallan muodon. Hen-

																																																								
216 Näre & Oksanen 2008, 267–268. 
217  ”Guarda che tette!”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:50:30, 00:51:32.  
218 ”La fa sentire brutta, inadeguata sessualmente, incapace in utto quello che fa”, Amore Criminale 19.10.2015, 
00:52:30. 
219 Kinnunen 2006, 160–161; Näre & Oksanen 2008, 270; Ulivieri 1997, 92–93. 
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kistä väkivaltaa on vaikeampi tunnistaa ja sen olemassaoloa tunnustaa, koska tekojen jäljet eivät ole 

niin yksiselitteisen selkeästi näkyvissä kuin fyysisessä tai seksuaalisessa väkivallassa. Itse kuitenkin 

liitän henkisen väkivallan osaksi fyysistä koskemattomuutta, Cahillin mielen ja ruumiillisuuden 

yhdistävää subjektia myötäillen. Nähdäkseni henkisessä väkivallassa ylitetään myös henkilökohtai-

sen tilan raja, ja käytetään toiseen sellaista valtaa, että henkilön itsemääräämisoikeus on uhattuna. 

Henkinen väkivalta on yhtä lailla loukkaavaa ja satuttavaa, ja on hyvä huomioida, että fyysisemmät 

väkivallanmuodot pitävät sisällään myös aina henkistä väkivaltaa.220 

 

Amore Criminalessa valta, fyysiset rajat sekä seksualisoitunut ruumis tulevat esiin myös Massimon 

ja Francescan tarinassa. Yhdessä kohtauksessa Massimo on vaihtanut kiinnostuksenkohteekseen 

Francescan asuintoverin Fabianan, ja Massimo haluaa sekä julistaa uuden kumppanivalintansa että 

juhlistaa jumalallisuuttaan molempien naisten edessä. Hän pakottaa Francescan polvilleen, ja väki-

vallan uhalla saa Francescan pyytämään anteeksi sitä, että on piilotellut Fabianan olemassaolon 

Massimolta. Massimo jatkaa jumalallisuudesta puhumista ja ulottaa valtansa toisen ruumiiseen: hän 

pakottaa Francescan rankaisemaan itse itseään, jonka seurauksena Francesca lyö itseään useita ker-

toja, aina kovempaa. Samaan aikaan Massimo painostaa Fabianan riisuutumaan, kiertelee ympäri 

Fabianan alastonta ruumista, kehuen tämän ulkonäköä ja vannoen ikuista rakkautta. Massimo myös 

vaatii Fabianaa pitämään ruumistaan aina tietyssä määrätyssä asennossa, sillä Fabiana on Massimon 

uusi morsian, ja hänen ruumiinsa näin ollen kuuluu Massimolle.221 Kohtauksessa molemmat naiset 

ovat menettäneet kontrollin ja vallan omaan kehoonsa, ja väkivallan tekijä painostaa, sekä henkistä 

että fyysistä väkivaltaa käyttämällä, rikkomaan tiettyjä koskemattomuuden ja ruumiin rajoja. Sek-

suaalisuus muuttuu tässä harmaaksi alueeksi, jossa vuorottelevat niin hellyydenosoitukset kuin valta 

ja alistaminen. Seksuaalisuus ei siis ole enää tasavertaista ruumiillisuuden ja minuuden kohtaamista, 

vaan ruumiista tulee loukkaamisen tai itsekkään nautinnonhakuisuuden väline.222 

 

Amore Criminalessa seksuaalinen väkivalta on näkyvissä, mutta samaan aikaan kuitenkin pienessä 

osassa muihin väkivallanmuotoihin verrattuna. Poikkeuksen tekevät lasten seksuaalisen hyväksi-

käytön tapaukset, joissa niissäkin tapahtumat ilmenevät lähinnä sanojen avulla, mutta tekoja itses-

sään ei kuvata sen tarkemmin. Uudelleenrakennetussa, näytellyssä hyväksikäyttötarinassa miehen 

lapseen kohdistuva intensiivinen tuijotus näytetään kameralle. Kosketusta ei lapsen ja aikuisen vä-

lillä näytetä kuin kohtauksessa, jossa mies kantaa lapsen vierassängystä omaan sänkyynsä nukku-

																																																								
220 Naisten Linja 2015; Reale 2011, 174–175; Ronkainen & Näre 2008, 26. 
221 Amore Criminale 21.09.2015, 00:49:22. 
222 Eerikäinen 2006, 15–16; Ronkainen 2008, 78. 
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maan. Mitä tulee parisuhdeväkivaltatilanteisiin, joita Amore Criminalen kertomuksista valtaosa on, 

ainoastaan yhdessä kohtauksessa aviovelvollisuuksien perään kuuluttava mies yrittää riidan päät-

teeksi raiskata vaimonsa. Tämä kohtaus vaihtuu kuitenkin pian niin, ettei varsinaista tekoa näytetä: 

tällöin ei myöskään selviä, tapahtuiko raiskaus vai ei. Kun verrataan sarjaa fiktiivisiin televisiosar-

joihin, ero on selkeä. Televisiosarjoissa raiskaukset tai niiden yritykset kuvataan yleensä hyvinkin 

yksityiskohtaisesti, jännitysmomenttina.223 On erikoista, että väkivaltaviihteeksikin luokiteltava 

Amore Criminale ei tuo esiin seksuaalista väkivaltaa tekojen muodossa. Eivätkö naiset tai naisten 

läheiset itse halua käsitellä seksuaalista väkivaltaa? Liittyykö siihen syvempää häpeää kuin muuhun 

fyysiseen väkivaltaan? Onko sitä raskaampaa näytellä? Vai koetaanko se vaivaannuttavaksi ja liian 

järkyttäväksi asiaksi sarjaan – mikä olisi aika erikoista, kun otetaan huomioon, että sarjoissa on 

kuvattu usea murhateko? Seksuaalisen väkivallan rajaaminen ulos parisuhdeväkivaltatarinoista on 

mielenkiintoista, koska parisuhteissa naisen kontrollointi tapahtuu pitkälti juuri seksuaalisuuden 

kautta.224 Myös kontrasti uutisoivan median ja viihteellisen draamadokumenttisarjan välillä on jän-

nittävä: uutisissa naisiin kohdistuva väkivalta on vaarallisimmillaan ja huomio suurimmillaan, kun 

kyseessä on seksuaalinen väkivalta ja nimenomaan raiskaus, vieläpä julkisella paikalla tapahtunut 

teko (ns. ”puskaraiskaus”).  

 

Amore Criminalessa fyysisten rajojen rikkominen näyttäytyykin muuna kuin seksuaalisen ruumiin 

rikkomisena. Parisuhdeväkivaltatilanteessa, kuten lähisuhdeväkivallassa yleensä, koskettamisesta ja 

ruumiin rajoista tulee monimutkainen, monenlaisia tunteita herättävä kenttä, kun hellyys ja väki-

valta vuorottelevat iholla. Koska fyysinen läheisyys on arkaa aluetta, joka perustuu luottamukseen 

oman ruumiin rajojen loukkaamattomuudesta, väkivalta loukkaa ja sumentaa käsitykset näistä ra-

joista. Samalla läheisyydestä tulee ”uhkaavaa, suojatonta tai rajatonta aluetta”. 225 Koskettaminen ei 

ole enää viatonta, ja turvallisen, luvallisen kosketuksen rajat hämärtyvät. Tämä vaikeuttaa fyysisen 

läheisyyden ja sitä kautta ruumiillisuuden kokemista ja toisaalta rikkoo myös omat itsemääräämi-

seen liittyvät rajat, jolloin kyky ymmärtää väkivallan vääryyttä voi sumentua. Amore Criminalen 

naiset toistuvasti kertovat ajatelleensa, että väkivalta on ansaittua tai vaihtoehtoisesti kuuluu nor-

maaliin vuorovaikutukseen ja että miehen osoittamat hellyydenosoitukset saivat heidät ajattele-

maan, että kyseessä on aito, rakastava parisuhde.  

 

																																																								
223 Humphries 2009, 10–11; Ross & Byerly 2008, 29–30. 
224 Radford & Russell 1992, xiv. 
225 Ronkainen 2008, 65.  
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Ruumiin rajat nousevat tärkeiksi väkivallan kokemuksia analysoitaessa. Tärkeää olisi kuitenkin 

huomata, ettei väkivalta rajaudu vain fyysistä ruumista koskeviin tekoihin. Väkivalta haavoittaa, ja 

haavoittuvuus koskettaa niin ruumista, minuutta kuin mentaalisia rajoja. Se myös loukkaa henkilö-

kohtaista tilaa ja turvallisuudentunnetta.226 Fyysistä koskemattomuutta ja ruumiin rajoja ei siis voi 

vain piirtää iholle ja ruumiiseen, sanojen perinteisessä merkityksessä; koskemattomuuden rajat ovat 

itseen piirrettyjä rajoja, joita on mahdollista ylittää, rikkoa tai loukata myös henkisellä tasolla. 

 

Italialaisessa mediassa väkivaltakysymystä tarkastellaan toisinaan myös siitä näkökulmasta, jossa 

pohditaan, mitä väkivaltatilanteelle on tehtävissä. Erityisesti erilaiset mielipidekirjoitukset pyrkivät 

ratkaisukeskeisesti ymmärtämään, mistä väkivalta johtuu ja miten siihen voisi puuttua. Mielipide-

kirjoituksissa nousee kerta toisensa jälkeen esiin asennekasvatus avaimena väkivaltaongelmaan. 

Tekstit puhuvat ”koskemattomuuden” ja ”integriteetin” puolesta, jokaisen oikeudesta omaan ruu-

miiseensa ja rajoihinsa. Moraalisesta työstä muodostuu näin tärkeä osa väkivallan vastaista työtä.227 

Fyysinen koskemattomuus on siis asia, joka tunnustetaan kaikille kuuluvaksi arvoksi ja jonka osalta 

väkivaltakysymys nähdään ongelmaisena. Mielipidekirjoitukset jatkavat samaa linjaa muun median 

uutisoinnin kanssa, sillä niiden silmissä pahin loukkaus, johon tulee puuttua, on nimenomaan julki-

sessa tilassa tapahtuva raiskaus. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

																																																								
226 Ronkainen & Näre 2008, 18. 
227 Baldry 2008, 4–5; Ronkainen & Näre 2008, 17; Ulivieri 1997, 93–95. 
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4	Väkivallan	ideologiat	
	
	
	
Naisiin kohdistuva väkivalta on universaali ilmiö, jolla on paikalliset, kulttuurisessa kontekstissa 

muotoutuneet rakenteensa ja ominaispiirteensä. Kulttuurinen konteksti ja sukupuolittuneet rakenteet 

vaikuttavat siihen, ”miten väkivalta rakenteellistuu, miten sitä harjoitetaan, arvostetaan tai miten se 

tuomitaan”.228 Italialainen media tuottaa omaa kuvaa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sen italialai-

sessa kontekstissa. Italialaisessa kontekstissa väkivalta on tuomittua joissakin tilanteissa, mutta toi-

sissa tilanteissa se ohitetaan tai sille etsitään ymmärrettävää syytä, minkä kautta se myös hyväksy-

tään. Tässä luvussa käsittelen väkivaltaan liittyviä ideologioita niiden kulttuurisessa kontekstissa: 

mitä ajatuksia ja uskomuksia väkivallan taustalla on Italiassa, millä väkivalta mahdollistetaan, mi-

ten se tuomitaan? Miten näkemystä väkivallasta tuotetaan ja uusinnetaan italialaisessa mediassa?  

 

Yksi keskeinen tapa selittää väkivaltaa on liittää se osaksi normaalia vuorovaikutusta. Väkivallasta 

tulee esimerkiksi kärjistyneen riidan muoto, ylilyönti, joka voisi tapahtua kenelle tahansa. Tällöin 

väkivalta sidotaan tunteisiin, pois järjestä ja tietoisesta toiminnasta. Väkivallasta siis tulee jotain, 

mitä ihminen ei voi itse kontrolloida – ja siten väkivallantekijä ei myöskään ole itse vastuussa toi-

minnastaan. Tunnediskurssi on voimakas italialaisessa mediassa. Väkivalta liitetään vahvasti sellai-

siin tunteisiin kuin rakkaus, intohimo, mustasukkaisuus, kunnia ja häpeä. Näitä tunnetiloja käyn läpi 

tässä luvussa väkivaltoja selittävinä ideologioina. Aloitan jokaisen tunteen käsittelyn italialaisen 

sanakirjamäärityksen kautta.  

 

Kulttuurintutkimuksen saralla tunteita tutkinut Sara Ahmed kiinnittää huomiota tunteiden produk-

tiiviseen luonteeseen. Tunteet eivät ainoastaan ”ole”, vaan ne ”tekevät” ja niitä käytetään. Ahmedin 

mukaan tunteet eivät suinkaan ole universaaleja, vaan ne ovat kytköksissä aikaan ja paikkaan, 

omaan kulttuuriseen kontekstiinsa. Ahmed liittää tunteet myös osaksi ruumista ja sitä kautta suku-

puolen ja seksuaalisuuden ilmentämistä. Hän ymmärtää esimerkiksi heteronormatiivisuuden yleise-

nä mukavuuden ja kuulumisen tunteena, sillä tietynlaiset (heteroseksuaaliset) ruumiit otetaan sosi-

aalisissa tiloissa vastaan odotettuina ja hyväksyttyinä.229 Näin heteronormatiivisuuden ”vaivatto-

muudesta ja mukavuudesta” poikkeavat ruumiillisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden esitykset 

voivat ilmetä epämukavuuden, hämmennyksen ja vaivautuneisuuden tunteina. Tunteiden tutkimus 

on tutkimusalana monipuolinen ja mielekäs, sillä myös yhteiskunnan kannalta tärkeä valta toimii 

																																																								
228 Ronkainen & Näre 2008, 14–15.  
229 Ahmed 2014, 3–5, 148–156, 193–194. 
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tunteiden kautta. Tunteiden kenttä voi olla myös eriarvoisuuden aluetta, kuten juuri mainittujen 

sukupuolen ja seksuaalisuuden saralla.230   

 

Tällaisesta produktiivisesta ja kulttuurisidonnaisesta näkökulmasta väkivallan ja siihen liitettyjen 

tunnetilojen kontrolloimattomuuden idea on kyseenalaistettavissa. Tämä nousee esiin myös aineis-

toni puhetavoissa. Amore Criminale -sarjassa näytetään useampi kohta, jossa väkivallan intentio-

naalisuus ja harkittu käytös on selvää. Esimerkiksi Francescon ja Dinan tarinassa Dinan kuoltua 

”kidnappausyrityksen” päätteeksi Francesco antaa uskottavan lausunnon, jossa itkee vaimonsa kuo-

lemaa. Murtuneena hän huokaisee, että jos kidnappaus olisi onnistunut, Francescon omaisuus olisi 

voinut pelastaa Dinan. Lisäksi Francesco kertoo useassa haastattelussa, kuinka hän tai varsinkaan 

Dina ei olisi ansainnut mitään tällaista. Kuitenkin Francesco itse on murhan takana, mikä kertoo, 

että hän pystyy hyvin kontrolloimaan sekä tekoaan että sen jälkeistä käytöstään.231 Amore Cri-

minalen studiossa juontajana Barbara De Rossi haastattelee Italian johtavaa naisiin kohdistuvan 

väkivallan tutkijaa, psykologi Anna Baldrya. De Rossi kysyy, keitä väkivaltaiset miehet ovat: ovat-

ko he miehiä jotka eivät hillitse käytöstään vai selväjärkisiä ja rationaalisia miehiä, jotka itse valit-

sevat käyttää väkivaltaa? Baldry vastaa, että väkivaltaa käyttävien miesten toimintatavan taustalla 

on kulttuurinen tekijä, joka sallii miesten käyttäytyä toisia kohtaan väkivaltaisesti. Baldryn mukaan 

”mies valitsee ja päättää käyttää väkivaltaa”, ja miehet käyttävät kontrollinpuutetta vain tekojensa 

verukkeena.232 Baldrysta tärkeintä on ymmärtää väkivaltaa harkittuna käytöksenä ja vastuuttaa mie-

het teoistaan. Samoilla linjoilla on myös Corriere della Serassa YK:n kansainvälisenä naisiin koh-

distuvan väkivallan vastaisena päivänä ilmestynyt artikkelisarja, joissa miehiä peräänkuulutetaan 

paitsi ottamaan vastuuta väkivallasta, myös osallistumaan väkivallan vastaiseen kamppailuun nais-

ten rinnalla.233 

	

	4.1	Rakkaus	ja	intohimo	
	
	
Italialainen tietosanakirja Treccani määrittelee rakkauden ”henkilöön kohdistuvaksi voimakkaaksi 

kiintymyksen tunteeksi, joka ilmenee halulla saavuttaa henkilön rakkaus ja hakeutua hänen seu-

																																																								
230 Harding & Pribram 2002, 410–414. 
231 Amore Criminale 14.09.2015, 01:07:14. 
232 ”Anna, chi sono gli uomini violenti? Sono uomini che non si controllano come sembra essere il marito di An-
namaria, o sono uomini lucidi e razionali che scelgono di usare la violenza?” ”C’è alla base di questi uomini violenti 
che agiscono questa violenza, un fattore purtroppo culturale. Cosa vuol dire un fattore culturale? C’è un usare la violen-
za come arma per mettere a tacere l’altra persona. L’uomo sceglie e decide la violenza”, Amore Criminale 12.10.2015, 
00:23:26. 
233 Corriere della Sera 25.11.2015, 24–25. 
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raansa”.234 Rakkaus on tunne, jota pidetään inhimillisen toiminnan perustana ja tärkeänä osana ih-

miselämän jatkuvuutta. Rakastumista ja sitä seuraavaa pariutumista pidetään luonnollisena aske-

leena elämäntiellä, ja romanttinen rakkaus onkin usealle ihmiselle tavoittelemisen arvoinen asia. 

Rakkaus yhdistetään voimakkaasti onnen, yhdessäolon ja perheen käsitteisiin.235 

 

Rakkaus ei kuitenkaan ole pelkkää onnea ja auvoa. Rakkaus saattaa saada myös hyvinkin tummia 

sävyjä. Lähisuhdeväkivallassa hellyys ja väkivalta vuorottelevat, kun luottamusta ja tunteita käyte-

tään hyväksi ja intiimiyttä haavoitetaan. Aineistossani lähisuhdeväkivallan kertomukset ovat lähes 

poikkeuksetta parisuhdeväkivallan tarinoita. Seuraamissani painetun median julkaisuissa parisuh-

deväkivaltauutisointi sai näkyvyyttä silloin, kun väkivaltatilanne oli päättynyt kuolemaan. Televi-

siosarja Amore Criminale puolestaan on tarkoituksella keskittynyt kertomuksiin parisuhdeväkival-

lasta, siihen naisiin kohdistuvan väkivallan vaikeammin havaittavissa olevaan osaan, joka yleensä 

tulee esiin vasta kun on liian myöhäistä. Jo Amore Criminalen nimi, rikollinen rakkaus, kertoo sar-

jan liittyvän rakkaustarinoihin. Tunnusmusiikin aikana ruudussa näkyy punaisia sydämiä, naisen ja 

miehen piirrettyjä ääriviivoja sekä erilaisia aseita, kuten kuvissa 11 ja 12 näkyy. Tunnusmusiikissa 

lauletaan, englanniksi, kuinka ”each man kills the thing he loves”, mikä vetää taas yhtäläisyysviivo-

ja väkivallan ja rakkauden välille. Toisaalta alun tunnusmusiikin voi nähdä myös rakkausnäkökul-

man kyseenalaistavana: onko tappaminen rakkautta?  

 

           
															Kuvat	11	ja	12.	Amore	Criminalen	tunnusmusiikin	kuvitusta.	(kuvakaappaus) 

 

Amore Criminalessa rakkaustarinat alkavat pääasiassa samalla tavalla. Väkivallan kohde on tavan-

nut miehen, joka on osannut hurmata naisen huomaavaisilla eleillä. Paola kertoo, kuinka hänen mie-

hensä hurmasi hänet kukkia tuomalla ja saamalla hänet ”tuntemaan itsensä yhä naiseksi”. 236 Ro-

sanna puolestaan kertoo, miten hänen tavatessaan miehensä ensimmäistä kertaa mies tarjosi heti 

																																																								
234 Amore. Sentimento di viva affezione verso una persona, che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di 
ricercarne la compagnia (Treccani). 
235 Morley 2000, 56–58, ks. myös Näre 1999. 
236 ”Sentirsi ancora donna”, Amore Criminale 02.11.2015, 00:05:20.  



	
	

63	

takkiaan Rosannalle.237 Lähes kaikissa rakkaustarinoissa rakkautta kuvataan rakkaudeksi ensisilmä-

yksellä, ”colpo di fulmine” eli salaman lailla iskeväksi rakkaudeksi. Rakkaustarinoista liki kaikki 

alkavat tällaisella hurmosvaiheella, joskin kahdessa tarinassa pariutuminen tapahtuu ”pakon” kaut-

ta. Teini-ikäinen Annamaria tulee raskaaksi ensimmäiselle poikaystävälleen, jolloin vanhemmat 

painostavat nuoret avioliittoon. Myös Giovannan ja Giovannin tapauksessa ”sattuu vahinko”, kun 

nuori Giovanna tulee yhtäkkiä raskaaksi. Giovanni päättää sukunsa varoituksista huolimatta jatkaa 

Giovannan ja vauvan rinnalla.238 

 

Rakkauden auvoa korostetaan aineistoni kertomuksissa. Dinan ja Francescon tarinassa 700 vierasta 

juhlisti heidän ”rakkauden lupaustaan” eli häitä.239 Kun Francesco rakastuu avustajaansa, kuvataan 

tapahtumaa ”sydämen ryöstämisenä” ja ”syvänä ihastumisena”. Ensikohtaamisessa kamera kohdis-

tuu Francescon ja avustajan välisiin haikaileviin katseisiin, ja taustalla soi romanttista musiikkia.240 

Francescan ja Massimon tarinassa Francesca kertoo, miten hänellä on todella paljon rakkautta sisäl-

lään, ja Massimosta hän on löytänyt oikean kohteen tälle rakkaudelle. Parin välinen ensisuudelma 

on onnellinen, viulumusiikin säestämä. Lisäksi Francesca kertoo onnestaan, kun Massimo muuta-

man viikon päästä ensikohtaamisesta sanoo, ettei heidän tuntemuksiensa välillä ole enää eroa, vaan 

Massimo on rakastunut Francescaan.241 Martan ja Giuseppen tarinassa Marta on ensimmäisiä kerto-

ja elämässään todella rakastunut, ja parin ensisuudelma on kuvattu idyllisen niityn keskellä.242 

 

”Rakastava” on myös adjektiivi, jolla niin väkivallan tekijöitä kuin kohteita kuvataan sarjassa. Sis-

konsa lapsia hoitamalla Dinasta nousi esiin ”rakastava luonne”.243 Martan miesystävää Giuseppea 

kuvaillaan ”huomaavaiseksi ja huolehtivaiseksi rakastetuksi”.244 Camillan ja Claudion tarinassa 

Camillaa kuvaillaan naiseksi, joka ”luuli löytäneensä elämänsä suuren rakkauden” ja Claudiota 

puolestaan hyvin ”helläksi”, ”huolehtivaiseksi ja tarkkaavaiseksi isäksi”.245 Rakkautta ja rakastavaa 

suhtautumista toiseen henkilöön kuvaillaan siis monenlaisin adjektiivein.  

 

																																																								
237 Amore Criminale 14.09.2015, 00:04:32. 
238 Amore Criminale 12.10.2015, 00:06:02; Amore Criminale 12.10.2015, 00:36:06.  
239 ”Promessa d’amore”, Amore Criminale 14.09.2015, 00:20:39. 
240 ”Ruberà il cuore”, ”Ha preso una sbandata”, Amore Criminale 14.09.2015, 00:30:16; 00:31:03. 
241 Amore Criminale 21.09.2015, 00:13:31. 
242 Amore Criminale 28.09.2015, 00:23:30. 
243 ”Un carattere amorevole”, Amore Criminale 14.09.2015, 00:23:20. 
244 ”Giuseppe si presenta come un innamorato attento e accudente”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:32:10. 
245 ”Affettoso”, ”come padre premuroso e attento”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:35:52; ”Si sente protetta, e vede in 
lui una grande stabilità”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:27:27. 
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Parisuhdeväkivaltaan kuuluu niin kutsuttu väkivallan sykli, jossa hellyyden ja väkivallan ajanjaksot 

vaihtelevat. Suhteeseen kuuluu siis niin sanottu kuherruskuukausivaihe, joka kärjistyy väkivaltaan, 

jota taas seuraa anteeksipyytelyjen ja rauhallisemman elon aika. Väkivallasta voidaan puhua myös 

erotisoituneen väkivallan käsitteellä, jossa väkivalta hahmottuu vallankäyttönä rakkauden ja erootti-

sen alistamisen kautta.246 Amore Criminalessa ainoastaan kahdessa tarinassa annetaan ymmärtää, 

että väkivalta on jotain, joka on vain ajoittain läsnä suhteessa. Näistä ensimmäisessä, Dinan tari-

nassa, Dinan mies Francesco lähetteli hänelle aggressiivisia väkivallan uhkauksia, mutta välillä sa-

noi rakastavansa tätä ”hulluna”.247 Francescan ja Massimon tarinassa Francesca kertoo, kuinka ei 

pystynyt jättämään Massimoa, vaikka ystävät näin kehottivat, sillä Massimo osasi olla myös ”suloi-

nen ja hellä”.248 Francescan tarina tuo esiin sen, miksi väkivaltaisista parisuhteista on vaikea irtau-

tua: väkivalta kietoutuu hitaasti osaksi parisuhdedynamiikkaa, jolloin oikean ja väärän rajat hämär-

tyvät. On mielenkiintoista, ettei sarjan muissa jaksoissa miesten mahdollisia hellyydenosoituksia 

mainita ollenkaan. Väkivalta eskaloituu ja painostava ilmapiiri kasvaa, kohtaukset muuttuvat kerta 

toisensa jälkensä dramaattisimmiksi ja väkivaltaisemmiksi. Ymmärrettävästi kyseessä on väkivalta-

viihdeohjelma, mutta samalla ohjelma uusintaa kuvaa hirviömäisistä miehistä ja helvetillisistä pa-

risuhteista, joissa väkivalta jatkuu ja pahenee tauotta, ilman hellyyden jaksoja, jotka selittäisivät 

sen, miksi väkivallantekijästä on vaikea irrottautua.  

 

Väkivaltaisista rakkaustarinoista kertovat läheiset antavat toki oman versionsa tarinoiden kulusta. 

Huomioni kiinnittyy kuitenkin useiden läheisten tapaan korostaa, että he näkivät väkivallantekijän 

hämärän puolen heti ensi kohtaamisella. Läheiset puhuvat rakkauden sokaisemista naisista, jotka 

eivät halunneet nähdä väkivallantekijän todellista luonnetta. Esimerkiksi Martan ja Giuseppen tari-

nassa veljet kertovat Martalle, etteivät pidä Giuseppen olemuksesta. Veljien mukaan Marta kuiten-

kin tekee ”oman päänsä mukaan” eikä kuuntele neuvoja.249 Myös Katian isä kertoo tavatessaan Ka-

tian miehen ensimmäistä kertaa, että mies tuo Katialle vain hankaluuksia.250 Elviran vanhemmat 

puolestaan eivät pitäneet Pasqualea sopivana miehenä tyttärelleen, minkä vuoksi Elviran välit van-

hempiinsa katkesivat kahdeksikymmeneksi vuodeksi.251 Camillan tarinassa läheiset kuvaavat, että 

henkilön ollessa heikkona tai herkässä tilassa, huomionosoitukset tai kehut saavat uskomaan, että 

oikea prinssi on saapunut kohdalle, vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan.252 Tulkitsen näistä pu-

																																																								
246 Grifoni 2013, 26– 27; Husso 2003, 101; Nyqvist 2008, 132; Reale 2011, 175–180. 
247 Amore Criminale 14.09.2015, 00:46:01. 
248 ”Dolce e affettuoso”, Amore Criminale 21.09.2015, 00:37:40.  
249 Amore Criminale 28.09.2015, 00:23:10.  
250 Amore Criminale 28.09.2015, 00:04:16. 
251 Amore Criminale 05.10.2015, 00:10:40. 
252 Amore Criminale 19.10.2015, 00:05:08. 
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hetavoista, että väkivallantekijällä on ikään kuin joitain tiettyjä ominaisuuksia, joista väkivaltai-

suuden voisi etukäteen huomata – ja nämä ”ominaisuudet” tai ”merkit” sitten jäävät rakastuneilta 

naisilta huomaamatta. Koen asetelman ongelmallisena, sillä se siirtää väkivallan vastuuta osaksi 

naisten harteille, ja toimii omalla tavalla rakkauden sinisilmäisyydestä syyllistävänä elementtinä. 

Ainoastaan Dinan ja Francescon tarinassa Dinan äiti oli murtunut kuullessaan Francescon olleen 

murhan takana, koska äiti oli luullut, että mies oli todellinen prinssi hän tyttärelleen.  

 

Amore Criminalessa rakkaus toimii paitsi väkivallan mahdollistajana, kun väkivaltaisista suhteista 

ei rakkauteen vetoamisen vuoksi lähdetä, myös väkivallan eskaloitumisen syynä. Väkivallantekijät 

nimeävät äärimmäisten tekojensa syyksi juuri rakkauden. Esimerkiksi Elviran ja Pasqualen tari-

nassa Pasqualen asianajaja kuvailee, kuinka Pasquale tunsi tulleensa hylätyksi ei ainoastaan vai-

monsa vaan myös lastensa taholta. Pasqualen mukaan hän rakasti vaimoaan niin paljon, että oli val-

mis kuolemaan yhdessä tämän rinnalla ennemmin kuin päästämään irti, sillä Pasqualelle ”ajatus 

elämästä ilman häntä [Elviraa] oli sietämätön”.253 Giovannan ja Giovannin tarinaa kuvaillaan ”ta-

rinaksi nuoresta äidistä ja aviomiehestä, joka ei pysty hyväksymään rakkauden loppumista ja 

eroa”.254 Näissä tarinoissa juuri päättynyt parisuhde – ja kertojan sanoin rakkaus – saa miehet rea-

goimaan voimakkaasti. Vaikka miesten kohdalla puhutaan rakkaudesta, liitän itse asetelman osaksi 

omistamisen kategoriaa, jota tarkastelen luvussa 4.4.  

 

Rakkaus voi toimia inspiraationa myös väkivaltaisille teoille, mikäli parisuhde nähdään jollain ta-

valla omia pyrkimyksiä hidastavana asiana. Dinan ja Francescon tarinassa Francesco rakastuu avus-

tajaansa, ja nähdessään vaimonsa olevan uuden suhteen tiellä hän päättää murhauttaa tämän. Fran-

cesco myös tekee asian selväksi avustajalleen, jolle hän kertoo kuinka ”eräänä päivänä tiedät, mitä 

olen vuoksesi tehnyt, ja silloin ymmärrät, kuinka vitusti sinua rakastan”.255 Rakkauteen vedotaan 

myös parisuhteen ulkopuolisessa kontekstissa, lapsen hyväksikäyttötapauksessa. Francesca kertoo, 

kuinka häntä hyväksikäyttänyt mies sanoi toistuvasti: ”muista, että rakastan sinua ja tein tämän kai-

ken vain siksi, että rakastan sinua”. 256 Francesca lisää, että mies seurasi intensiivisesti hänen me-

nemisiään, mikä tuntui Francescasta siltä kuin mies olisi ollut rakastunut häneen. Lasten seksuaalis-

ta hyväksikäyttöä Suomessa tutkinut Johanna Hurtig toteaa, että hyväksikäyttötapauksiin harvoin 
																																																								
253 ”Lui si è sentito abbandonato non solo dalla moglie ma anche dai figli”, Amore Criminale 05.10.2015, 01:04:30; ”Mi 
era intollerabile l’idea di vivere una vita senza di lei”, Amore Criminale 05.10.2015, 00:03:51.  
254 ”-- la storia di una giovane madre e suo marito che non riesce ad accettare la fine di un amore e la separazione”, 
Amore Criminale 12.10.2015, 00:01:34. 
255 ”Un giorno lo saprai che cosa ho fatto per te e allora ti renderai conto di quanto cazzo ti amo”, Amore Criminale 
14.09.2015, 01:17:54. 
256 ”Ricordati che io ti voglio bene e tutto questo l’ho fatto perché ti voglio bene”, Amore Criminale 26.10.2015, 
00:12:30. 
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liittyy oikeaa väkivaltaa, mikä helpottaisi kokemuksen nimeämistä vääräksi lapsen mielessä, vaan 

hyväksikäyttö verhoillaan rakkauden ja hellyyden osoituksiin. Silti lapsella on tunne, että jotain 

epäsopivaa on tapahtunut, ja tuolloin kokemuksesta tulee yhteinen, vaiettu salaisuus.257 Aineistoni 

perusteella samoin näytetään toimivan myös Italiassa.  

	
Toisaalta tällaista ymmärrystä rakkaudesta myös kritisoidaan väkivaltaa kohdanneen taholta. Esi-

merkiksi Francesca toteaa väkivallasta pelastauduttuaan, että nähdessään mustelmaisen itsensä pei-

listä hän tajusi, miten ”tämä ei ole rakkautta”. 258 Myös Francescan ystävä toteaa, että on absurdia 

kutsua tuollaista käytöstä rakkaudeksi, vaan ennemminkin pitäisi puhua väkivallasta, joka on naa-

mioitunut rakkauden asun taakse.259 Nämä ovatkin ne harvat kerrat, kun aineistossa rakkaus ky-

seenalaistetaan. Selkeästi käsitys rakkaudesta, joka kestää hyvät ja huonot ajat, elää vahvana italia-

laisessa kontekstissa. Väkivaltatutkija Suvi Keskinen tiivistää kuitenkin hyvin, miksi rakkauden ja 

parisuhteen esiin tuominen on tärkeää juuri väkivallan tutkimuksen kannalta: 

 
Parisuhdepuhe käsittelee kuitenkin monia väkivallan kannalta keskeisiä aiheita, kuten ristiriitatilan-

teita, niissä toimimisen tapoja, rakkautta ja muita tunteita. Niinpä sen uudelleenmuotoilu väkivallan 

huomioivalla tavalla voisi avata tilaa tunnesiteiden, seksuaalisuuden ja vallankäytön  kytkösten laa-

jemmalle käsittelylle.260 

	
Rakkauteen osin limittyvä, osin sitä sivuava tunne on intohimo, joka määritellään usein voimak-

kaana haluna. Italian kielen sana passione tarkoittaa suomeksi sekä intohimoa että kiihkoa. Siksipä 

se on Treccanin mukaan ”yksipuolinen mieltymys jotain objektia kohtaan, voimakas ja raju (viehä-

tyksen tai vastenmielisyyden) tunne, joka voi häiritä psyykkistä tasapainoa, arvostelukykyä ja itse-

hillintää”.261 Mielenkiintoista on, että sanalle annetaan määritelmä psyykkiseen tasapainoon vaikut-

tavana tekijänä. Sanan positiivista puolta, suomen kielen intohimoa vastaavaa osaa, käytetään usein  

synonyymina kipinöille, vahvoille tunteille ja vetovoimalle kahden ihmisen välillä. Intohimo voi 

näkyä myös muissa asioissa: ihmisellä voi olla intohimoinen suhtautuminen esimerkiksi harrastuk-

seen tai työhön. Amore Criminalessakin intohimoa käytetään kuvastamaan positiivista, intensiivistä 

asennetta jotain asiaa kohtaan. Francesco Roccan intohimoksi kerrotaan metsästys, Martan perheen 

																																																								
257 Hurtig 2013, 164–166.  
258 ”Questo non è amore”, Amore Criminale 21.09.2015, 01:30:20. 
259 ”E’ assurdo chiamarlo amore, però violenza travestita d’amore”, Amore Criminale 21.09.2015, 01:41:48. 
260 Keskinen 2008, 326.  
261 Passione. Nell’accezione comune, inclinazione esclusiva verso un oggetto, sentimento intenso e violento (di at-
trazione o repulsione) che può turbare l’equilibrio psichico e la capacità di discernimento e di controllo (Treccani). 
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intohimoinen harrastus on puolestaan moottoripyöräily.262 Pääasiassa intohimolla tarkoitetaan kui-

tenkin tavoiteltavaa, hallitsematonta vetovoimaa kahden ihmisen välillä. 

 

Italialainen media on pitkään uutisoinut naisiin kohdistuvan väkivallan tapahtumia intohimorikos-

nimikkeellä. Intohimorikokset ovat yleensä parisuhteen kontekstissa tapahtuneita väkivaltatekoja, 

tavallisimmin murhia tai murhan yrityksiä. Intohimo-nimitys rikokselle antaa ymmärtää, että rikok-

set tapahtuvat intohimon vallassa, intohimon sokaisemana. Kuten näimme intohimon käsitteen ita-

lialaisesta selityksestä, intohimoa pidetään Italiassa kulttuurisesti hyväksyttynä selityksenä itsehil-

linnän ja arvostelukyvyn puutteelle. Tällaisena selityksenä intohimo tekee väkivallasta tunneongel-

man, jolloin väkivallan intentionaalisuus ja kontrolliluonne häviävät.263 Väkivallasta tulee jotain, 

mitä tapahtuu tunteiden kuumentuessa ja räiskyessä. 

 

Intohimo voidaan mieltää sekä positiiviseksi että negatiiviseksi tunteeksi. Positiivisena tunteena 

kahden ihmisen välisessä suhteessa se herättää voimakasta halua, tarvetta tulla kohdatuksi ja halu-

tuksi.264 Yleensä tällainen intohimo yhdistetään seksiin ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvään 

paloon. Tällainen palava intohimo nousee esille myös aineistossani, varsinkin visuaalisessa Amore 

Criminalessa, jossa muutamassa kohtauksessa on kuvattu intohimoista suutelua, hyväilyä ja kosket-

telua. Esimerkiksi Francesco tapaa rakastajatartaan työpaikalla, joka on kuvattu suljettujen ovien 

takana tapahtuvana intohimoisena pelehtimisenä.265 Sama jakso on rakennettu väkivaltaa ja intohi-

moista suuteloa vuorottelevien kohtauksien varaan. Tämä tuottaa mielikuvaa siitä, että väkivalta ja 

intohimo kietoutuvat olennaisesti yhteen.  

 

Intohimolla on kuitenkin usein nähtävissä toinen, negatiivinen ja pimeämpi puoli. Intohimoinen 

seksi kuvataan yleensä päätä huimaavina yhdyntöinä, suorastaan rajuna seksinä. Rajusta seksistä on 

lyhyt askel toisen henkilökohtaisia rajoja rikkovaan seksikäyttäytymiseen. Esimerkiksi raiskauksien 

yhteydessä raiskattujen on usein kuvailtu ”halunneen sitä”, tai raiskausta on puolusteltu raiskatun 

mieltymyksellä rajuun seksiin – onpa raiskausta määriteltykin ”väkivaltaisena seksinä”.266 Seksi ja 

seksuaalinen kokemus voivat toimia sekä voimaannuttavana että loukkaavana alueena. Kaiken 

kaikkiaan seksi nähdään intohimoisen käyttäytymisen päätepisteenä. 

 
																																																								
262 Amore Criminale 14.09.2015, 00:27:17; Amore Criminale 28.09.2015, 00:27:20.  
263 Grifoni 2013, 33; Nyqvist 2008, 134; Reale 2011, 199. 
264 Brown 2012, 32–33; Reale 2011, 180–181.  
265 Amore Criminale 14.09.2015, 00:33:34. 
266 Cahill 2001, 10–12, 15–17; ks. esim JGB 2015; Redazione La Repubblica Roma 2015; Redazione Orticalab 2012; 
Tripodi 2012.  
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Intohimo on räiskyvää, myrskyisää, kontrolloimatonta tunteiden näyttämistä, voimakasta halua. 

Usein tämä räiskyvyys ja myrskyävyys liitetään osaksi myös muuta kahdenvälistä vuorovaikutusta, 

kuten riitelyä. Intohimoisessa suhteessa riidan ja seksin tasapaino on tärkeää, ja intohimoista suh-

detta kuvataankin usein kovalla riidalla, joka päättyy sovintoon seksin muodossa.267 Tällaisessa 

ajatusmallissa kärjistyvä riita nähdään normaalina osana vuorovaikutusta, ja väkivaltaiset teot puo-

lestaan normaalina osana kärjistyvään riitaa. On tutkittu, että naiset käyttävät useista parisuhdeväki-

valtatilanteista neutraaleja ilmaisuja, kuten riita tai yhteenotto, mikä tuottaa kuvaa väkivaltaisuuden 

vastavuoroisuudesta.268 

 

Amore Criminalessa annetaan kuvaa parisuhteiden suurista tunteista ja italialaisten huomiota herät-

tävistä tavoista osoittaa näitä tunteita. Rakastuminen tai kiinnostuminen on tapahtunut ”salamanis-

kusta”, ensisilmäyksellä, heti. Naiset ovat myös tunteneet mieheen suurta fyysistä vetovoimaa, mikä 

puhuu vetovoimaisen, intohimoisen suhteen puolesta. Amore Criminale tarjoaa suuria tunteita niin 

alun rakkaudenosoitusten esittämisen muodossa, kuin väkivaltakohtauksia esitellessä. Tarinoissa ei 

esiinny ”tasapaksuja” ajanjaksoja, vaan kertomukset pitävät sisällään alituista jännitystä tai vähin-

tään tunteiden vuoristorataa. Ovatko italialaiset siis suurten tunteiden kansaa?  Vai koetaanko lai-

meammat tilannekuvaukset hajuttomiksi ja mauttomiksi, kun kyseessä on kuitenkin televisiosarja? 

Ohjelmahan on väkivaltaviihdesarja, jonka tarkoitus on kerätä katsojia. Samalla ohjelma vahvistaa 

stereotypioita italialasten tunteiden palosta ja intohimoisuudesta.  

 

Intohimon, seksin ja riidan väliseen tasapainotteluun liittyy myös yksi kohtaus Amore Criminalen 

ensimmäisessä jaksossa. Dina makaa miehensä Francescon vierellä sängyllä, ja tekee seksuaalisen 

aloitteen miehelleen. Mies kuitenkin nousee ylös sängystä, mistä johtuen nainen loukkaantuu ja 

aloittaa riidan. Dina vaatii Francescoa paljastamaan, mitä tämä piilottelee, haukkuu tätä rajuin sana-

kääntein ja kertoo, ettei suinkaan ole niin tyhmä kuin mitä Francesco ajattelee. Francesco puoles-

taan reagoi takaisin yhtä kiihkeästi – hän loukkaantuu, että Dina voisi ajatella, että 15 vuoden yh-

teiselon jälkeen Francescolla olisi toinen nainen. Kohtaus päättyy ovien paukauttamiseen, huutoihin 

ja tuskaiseen itkuun.269 

 

Kohtaus on sikäli mielenkiintoinen, että se luo vahvaa mielikuvaa italialaisista naisista ja miehistä. 

Nainen on se, joka loukkaantuu nopeasti ja vaatii jatkuvaa huomiota. Miehen taas oletetaan olevan 

																																																								
267 Husso 2003, 101; Brown 2012, 95–98. 
268 Husso 2003, 43–45, 68; Nyqvist 2008, 135. 
269 Amore Criminale 14.09.2015, 00:34:40. 
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seksuaalisesti aktiivinen ja aina halukas, ja mikäli mies ei ole seksiin valmis, tämän täytyy salata 

jotain. Olkoonkin että tarinassa Francescolla oli jo suhde, tämä ei muuta sitä faktaa, että nimen-

omaan seksialoitteen torjuminen paljasti Dinalle, että hänen miehellään on toinen nainen. Toki jo-

kaisen persoona on erilainen, mutta kohtaus pitää itsestään selvänä, että normaali (italialais)mies on 

seksuaalisesti alati halukas ja aktiivinen. Aineiston pohjalta voisi siis väittää, että intohimo on italia-

laisessa kontekstissa erityisen odotettu ja haluttu tunne: voimakkaiden tunteiden esittäminen ja 

näyttäminen kun näyttäisi olevan oletus ja odotusarvo. 

	

	4.2	Mustasukkaisuus		
	
	
Rakkautta ja intohimoa voimakkaammin väkivaltaa selitetään ja ymmärretään mustasukkaisuuden 

käsitteen kautta. Treccani määrittelee mustasukkaisuuden ”monimutkaiseksi tunnetilaksi, jolle ovat 

luonteenomaisia kaksijakoiset tunteiden ilmaisut sitä henkilöä kohtaan, johon subjekti tuntee eri-

tyistä mielenkiintoa. Mustasukkaisuuden tunnetta pidetään, eri muodoissa ja asteissa, sairauden 

ilmiönä, ja sitä tavataankin psykopaattisilla tai neuroottisilla henkilöillä, tai kypsymättömissä tai 

erityisille sosiokulttuurisille paineille altistetuissa persoonallisuuksissa”. Tämän jälkeen määritelmä 

jakaa mustasukkaisuuden lapsuuden ajan mustasukkaisuuteen, jota ilmenee yleensä sisaruksellisena 

mustasukkaisuutena, sekä aikuisajan patologiseen mustasukkaisuuteen, jota ilmenee esimerkiksi 

alkoholisteilla.270 Psykologiassa mustasukkaisuus määritellään yleensä tunteeksi, joka syntyy, kun 

oma asema läheisen ihmisen elämässä on jollain tavalla uhattuna. Mustasukkaisuus voi pitää sisäl-

lään useita erilaisia tuntemuksia, kuten pelkoa, vihaa, surua, kateutta tai epävarmuutta.271 Yleisesti 

ottaen mustasukkaisuutta pidetään normaalina inhimillisenä tunteena, joka kuuluu ihmissuhteisiin. 

Tällöin mustasukkaisuus on olennainen osa esimerkiksi parisuhdevuorovaikutusta, sillä mustasuk-

kaisuus kertoo, että toisesta välitetään, suhde on tärkeä ja suhteeseen sitoudutaan.272 Samaan aikaan 

italialainen tietosanakirja määrittelee mustasukkaisuuden kuitenkin sairaudeksi ja mielenterveyshäi-

riöksi. Mustasukkaisuus on siis kaikin puolin kiehtova tunne, jota tarkastelenkin nyt tarkemmin.   

 

																																																								
270 Gelosia. Stato emotivo complesso, caratterizzato da manifestazioni di ambivalenza affettiva, verso una persona per 
cui il soggetto nutre un particolare interesse. Il sentimento di g. va considerato, in forme e gradi diversi, fenomeno mor-
boso, e infatti lo si riscontra in soggetti psicopatici, nevrotici, in personalità immature o, comunque, condizionate da 
particolari pressioni socioculturali (Treccani). 
271 Marano 2009.   
272 Brown 2012, 95–96; Husso 2003, 102.  
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Mustasukkaisuus on tärkeä osa väkivallan määrittelyä ja ymmärrystä, kun väkivaltaisesti kärjisty-

neitä riitatilanteita kuvaillaan mediassa mustasukkaisuusdraamoiksi.273 Mustasukkaisuus on tuolloin 

riidan ymmärrettävä syy, tunnereaktio, eli siis kärjistynyttä tunnevaltaista toimintaa. Naisiin kohdis-

tuvat henkirikokset selitetään usein mustasukkaisuuteen vetoamalla, mikäli ne ovat tapahtuneet lä-

heisissä suhteissa tai parisuhteen kontekstissa. Tällöin väkivaltaongelma tulee romantisoiduksi ja 

erotisoiduksi, ja käsitys väkivallan kertaluontoisuudesta ja kohtalonomaisuudesta vahvistuu. Uu-

tisoinnin yhteydessä parisuhteen todellinen dynamiikka – vuosien kontrolli ja väkivallan eskaloitu-

minen – jääkin huomiotta.274 

 

Väkivaltadiskurssissa mustasukkaisuuden vastapariksi nimetään usein masokismi. Tällöin uusinne-

taan kuvaa ”mustasukkaisuudesta sekoavista miehistä” ja ”masokistisista”, ”väkivallasta nauttivista 

naisista”.275 Asetelmassa naisen ja miehen välinen valtasuhde ja hierarkia katoavat, jolloin vallan-

käyttö ja alistaminen normalisoituvat. Miehen vastuu käyttämästään väkivallasta vähenee, kun nai-

sen ymmärretään jollain tavalla haluavan väkivaltaa ja siten saavan osakseen sitä, mitä pyytää. On-

gelmasta tulee näin naisen ongelma. Tämä vaikeuttaa myös parisuhdeväkivaltakokemuksien ym-

märtämistä, jos vuosikausia väkivaltaisessa suhteessa olevien naisten ajatellaan nauttivan väkival-

lasta, eikä muuta selitystä väkivallasta irtautumisen hitaudelle etsitä.  

 

Aineistoni painetuissa sanomalehdissä mustasukkaisuus ei noussut otsikkotasoa suuremmin esiin, 

sillä naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksista uutisoitiin rajatusti. Suurempaa näkyvyyttä saivat 

tapaukset, joissa teot tapahtuivat julkisella paikalla tuntemattoman tekijän toimesta, jolloin tekoja ei 

ymmärrettävästi laiteta mustasukkaisuuden piikkiin. Parisuhdeväkivallan tapauksista puolestaan 

uutisoitiin lyhyesti, usein vain muutaman rivin perustiedot esittämällä. Kuitenkin esimerkiksi samo-

jen julkaisujen Internet-sivuilla, joilla tapahtumista uutisoitiin reaaliajassa ja perusteellisemmin, 

mustasukkaisuus oli selittävä tekijä useissa uutisissa.276 Mielestäni on ymmärrettävää, että vakaville 

rikoksille, kuten murhille, halutaan löytää jokin syy, ja mustasukkaisuus tunteena palvelee tätä tar-

koitusta. Kun puhutaan rikoksesta, on tunteisiin vetoaminen, ”hallitsematon tunnekuohu”, kuitenkin 

ongelmallista, sillä silloin teko nähdään ymmärrettävänä ja hyväksyttävänä asiana, joka voisi peri-

aatteessa tapahtua kenelle tahansa.  

 

																																																								
273 ”Dramma della gelosia alla periferia di Asti. Disoccupato uccide la moglie a coltellate”, La Repubblica 15.09.2015, 
8; ”Geloso. Uccide la compagna e si costituisce”, La Repubblica 27.10.2015, 8. 
274 Nyqvist 2008, 145.  
275 Husso 2003, 101; Iacona 2012, 124–126; Nyqvist 2008, 134.  
276 Ks. esim. Chiarelli 2015 ja Tedesco 2015. 
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Amore Criminalessa, parisuhdeväkivaltaan keskittyvässä televisiosarjassa, mustasukkaisuus on tari-

noissa kantava teema, ja yleisin tapa naisille sanoittaa kokemuksiaan ja miestensä käytöstä. Ainoas-

taan yhdessä jaksossa, Dinan tarinassa, mustasukkaisuus ei ole väkivallan syy, sillä kertomuksessa 

Dinan mies rakastuu avustajaansa ja kokee Dinan olevan heidän onnensa tiellä. Muissa tarinoissa 

mustasukkaisuudella on iso osa: miesten käytöstä kuvaillaan yleisimmin sanoilla ”pakkomielteinen” 

ja ”mustasukkainen”. Esimerkiksi Rosanna kertoo, kuinka Mario alkoi seurustelun vakavoituessa 

näyttämään ”oikean luonteensa”, joka oli ”omistushaluinen ja mustasukkainen”.277 Francescan ja 

Massimon tarinassa puolestaan Massimo ”ei naamioinut mustasukkaisuuttaan”.278 Martan ja Giu-

seppen tarinassa vähän ennen murhaa Giuseppe kirjoittaa Martalle viestin, jossa hän kertoo mietti-

neensä asioita ja ymmärtävänsä Martaa, ja kuinka hän itse ”on pilannut kaiken helvetinmoisella 

luonteellaan, omalla mustasukkaisuudellaan”.279 Giuseppe näyttäisi ottavan vastuun omasta mus-

tasukkaisuudestaan, mutta kuitenkin jo seuraavana aamuna päätyy kuristamaan Martan kuoliaaksi.  

 

Ehkäpä juuri Martan tarinassa mustasukkaisuudella on keskeisin rooli, sillä sitä puidaan pitkin koko 

jaksoa. Martan tarina on poikkeuksellinen verrattuna muiden naisten tarinoihin. Jo lyhyen seuruste-

lun jälkeen Marta huomaa Giuseppessa mustasukkaisia piirteitä. Mustasukkaisuus tulee konkreetti-

sin tavoin osaksi seurustelusuhdetta, joka ei ole ollut olemassa vielä kauan. Aluksi Marta yrittää 

saada Giuseppen tyytyväiseksi, mutta tilanne vain pahenee. Giuseppen ”mustasukkaisuudesta tulee 

pakkomielle”, ja lopulta Giuseppe tarkkailee päivät pitkät Martaa tämän työskennellessä kahvilassa. 

Myös syntymäpäivän viettäminen muutaman ystävän kesken häiriintyy, kun Giuseppe lähettää pai-

nostavia viestejä Martalle pitkin iltaa ja lopulta saapuu paikalle tarkkailemaan Martaa. 

 

Kertomuksessa mustasukkaisuus konkretisoituu monin tavoin. Giuseppe esimerkiksi saapuu Martan 

työpaikalle vaatimaan, että Marta poistaisi tilinsä Facebookista. Hän ei ymmärrä, mitä käyttöä Fa-

cebookilla voisi olla enää nyt, kun Marta tapailee Giuseppea. Väittely yltyy riidaksi, jonka Martan 

työnantaja kuulee, saapuu paikalle ja ajaa Giuseppen tiehensä. Työnantaja antaa myös Martalle 

neuvon: miehille pitää sanoa vastaan, tai muuten joutuu alisteiseen asemaan. Martan vastaansano-

miset eivät kuitenkaan auta, vaan hän huomaa olevansa yhä enemmän tarkkailun, painostuksen ja 

mustasukkaisten syytösten kohteena. Martan tarina on sikäli erikoinen muihin Amore Criminalen 

tarinoihin verrattuna, että parisuhde ei pidä sisällä yhtään fyysistä väkivaltaa, joskin Giuseppen 

”mustasukkaisuus” purkautuu väkivaltaisena käytöksenä muita miehiä kohtaan. Hänen mielestään 

																																																								
277 ”La sua vera natura”, ”possessiva e gelosa”, Amore Criminale 14.09.2015, 00:05:46. 
278 ”-- non maschera la sua gelosia”, Amore Criminale 21.09.2015, 00:20:25. 
279 ”Ho rovinato tutto con il carattere del cazzo che ho, la mia gelosia”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:16:18. 
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kaikki miehet kilpailevat Martan huomiosta ja ovat siten uhka hänen parisuhteelleen. Giuseppe ai-

heuttaa Martan työpaikalla väkivaltaisia tappeluita, joita Marta häpeää.280 Giuseppen mustasukkai-

suus saa Martan jättämään miehen hyvin nopeasti, sillä Marta tajuaa, ettei pidä Giuseppesta ja tä-

män ”maanisesta, perverssistä ja liian mustasukkaisesta luonteesta”.281 

 

Martan tarina on myös aineistoni ainoa parisuhdeväkivaltatarina, jossa parisuhde kesti vain lyhyen 

aikaa, ilman syvempiä sitoumuksia. Marta ja Giuseppe eivät esimerkiksi ikinä muuttaneet yhteen tai 

edes seurustelleet kuukausia, saati vuosia. Marta säikähtää Giuseppen mustasukkaisuutta ja alati 

pahenevaa luonnetta. Seurustelusuhteen päättyminen tekee Giuseppen käytöksestä vielä vaaralli-

sempaa, sillä hän aloittaa aggressiivisen vainoamisen ja vaanii Martaa tämän työmatkoilla. Suoma-

lainen väkivaltatutkija Sari Näre esittää, että väkivaltaisen käytöksen taustalla on persoonallisuuteen 

liittyvä projektiivinen identifikaatio, missä ”itsen torjutut puolet heijastetaan ja siirretään toiseen”. 

Nären mukaan tällaiselle identifikaatiolle ”perustuva mustasukkaisuus ja kateus, menetyksen ja 

torjunnan kokemukset voivat laukaista seuraamisen ja vainoamisen”. 282 Aivan kuten Martan tapa-

uksessa, pakkomielteenomainen seuraaminen luo pelkoa, sillä vainoamisen kohde ei voi tietää, mitä 

vainoaja seuraavaksi tekee. Martan tarina ei ole suinkaan ainoa, jossa vainoamista tapahtuu, sillä 

esimerkiksi Elviran mies Pasquale seurasi tämän menemisiä yhä intensiivisemmin, mitä vakavam-

miksi Elviran eroaikeet kävivät.283 

 

Jos mustasukkaisuus kumpuaa henkilön uhatusta asemasta toisen henkilön elämässä, eli tässä tapa-

uksessa väkivallantekijän kokemasta uhatusta asemasta suhteessa väkivallan kohteeseen, mikä ai-

heuttaa tuon uhatun aseman kokemuksen? Voidaanko puhua ”aiheellisesta” tai ”aiheettomasta” 

mustasukkaisuudesta? Onko mustasukkainen reaktio siis jotain, minkä toinen ihminen herättää? 

Aineistoni väkivallantekijät puolustelevat usein käyttämäänsä väkivaltaa mustasukkaisuuteen ve-

toamalla, ja väkivallankohteen käytöstä moittimalla. Usein väkivallantekijät myös asettuvat uhreik-

si, ja vierittävät vastuun toimista väkivallan kohteelle. Väkivalta on tällöin keino, jolla omasta, hei-

koksi koetusta asemasta päästään takaisin kumppanin tasolle.284 Sosiologi Leo Nyqvist kertoo, 

kuinka ”miesten fyysisen väkivallan käytön syitä on jopa neurologian ja psykologian arvovallalla 

haettu naisen provosoinnista tai naisen intrapsyykkisistä ominaisuuksista, kuten persoonallisuuspiir-

																																																								
280 Amore Criminale 28.09.2015, 00:35:32. 
281 ”-- carattere maniacale, perverso, troppo geloso”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:38:40.  
282 Näre 2008, 203–204.  
283 Amore Criminale 05.10.2015, 00:48:46. 
284 Husso 2003, 109; Nyqvist 2008, 137, 140, 142.  
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teistä ja -häiriöistä”.285 Väkivallasta on siis tapana syyttää väkivallan kohdetta, eikä vähiten mus-

tasukkaisuuteen vetoamalla. Mustasukkaisen käytöksen ajatellaan johtuvan jostain, mitä nainen on 

tehnyt – useimmiten seksuaalisuutensa saralla. Amore Criminalessa nämä ”naisen teot”, joihin vä-

kivaltaiset miehet viittaavat, liittyvät jollain tavalla juuri mainittuun seksuaalisuuteen. Naisen kiel-

täytyminen seksistä nähdään loukkaavana, mustasukkaisuutta herättävänä asiana. Mikäli nainen ei 

reagoi miehen haluamalla tavalla kokee mies torjuntaa. Aineistoni valossa vaikuttaisikin siltä, ettei-

vät väkivaltaiset italialaismiehet keksi torjunnalle mitään muuta syytä kuin toisen miehen läsnäolon 

ja sitä kautta heikentyneen asemansa.  

 

Mustasukkaisuus on monimutkainen tunnetila, varsinkin kun se yhdistetään väkivaltatutkimukseen, 

sillä mustasukkaisuus ymmärretään normaalina, inhimillisenä tunteena. Usein läheisissä suhteissa 

jopa odotetaan toisen osapuolen mustasukkaisia reaktioita, sillä ne kertovat välittämisestä; joskus 

mustasukkainen käytös voi luoda suojelun ja turvan tunteita. Samaan aikaan mustasukkaisuus ym-

märretään sairautena ja sairaalloisena käytöksenä, kuten näimme mustasukkaisuuden italialaisesta 

sanakirjamääritelmästä. Miten mustasukkaisuutta tulisi siis ymmärtää? Eräänä ratkaisuna on esitetty 

mustasukkaisuus-käsitteen jakamista niin kutsuttuun ”terveeseen” mustasukkaisuuteen sekä ”sai-

raalloiseen” mustasukkaisuuteen, joista jälkimmäinen kuuluisi esimerkiksi parisuhdeväkivallan 

kontekstiin. Parisuhdeväkivaltaa tutkinut Marita Husso on kuitenkin todennut ongelmalliseksi tä-

män erottelun, sillä käsite ”sairaalloinen mustasukkaisuus” piilottaa väkivallan kontrolliluonteisuut-

ta patologisoidessaan tekijän.286 Ehkä mustasukkaisuus ja väkivalta toisiaan selittävinä tekijöinä 

pitäisikin erottaa kokonaan? En kiistä, etteikö väkivaltaa silmittömästi käyttävän henkilön toimissa 

olisi jotain ”sairasta”, mutta näen tämän käytöksen takana piilevän tietynlaiset opitut ajatus- ja käyt-

täytymismallit arvoineen ja asenteineen. Nähdäkseni mustasukkaisuutta voi herätä meissä kaikissa, 

emmekä voi kontrolloida tunteen esiintymistä. Se, miten tunteeseen reagoimme, on kuitenkin kont-

rolloitavissa. Samalla tavalla voimme kontrolloida väkivaltaista käyttäytymistämme.  

 

Aineistossani, eritoten Amore Criminalessa, annetaan kuvaa eritasoisista mustasukkaisuuden tun-

temuksista. Esimerkiksi lasten toisilleen osoittama mustasukkaisuus on jotain, mikä esitellään hy-

myssä suin, nauraen, ”koska lapset nyt vain ovat tällaisia” -mentaliteetilla. Esimerkiksi Francescan 

äiti kertoo, kuinka Francesca oli lapsena hyvin mustasukkainen veljestään. Hän halusi kaiken huo-

mion itselleen, ja sitä kautta rakensi kilpailuhenkistä luonnettaan.287 Tämä käy yksiin italialaisen 

																																																								
285 Nyqvist 2008, 152.  
286 Husso 2003, 98.  
287 Amore Criminale 21.09.2015, 00:04:28. 
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määritelmän kanssa mustasukkaisuudesta, joka näkee lapsuuden ajan mustasukkaisuuden normaa-

lina kehityskulkuna, aikuisuuden mustasukkaisuuden puolestaan mielenhäiriönä. Sarjassa mus-

tasukkaisuuden ”ylilyöntejä” kuvaillaan paitsi väkivallalla myös toimilla, jotka vaikuttavat väkival-

lan kohteen elämään: esimerkiksi perättömillä syytöksillä naista kohtaan ja naisen eristämisellä ys-

tävistä ja sukulaisista. Näissä kertomuksissa mustasukkaisuus vaikuttaa siis konkreettisesti elämän-

piiriin. Mustasukkaisuuden absurdiutta kuvaillaan kauhistelevaan sävyyn Elviran ja Pasqualen tari-

nassa, jossa Pasquale osoittaa mustasukkaisuutta Elviralle kaikista ihmisistä, jopa omista lapsistaan. 

Pasquale on mustasukkainen siitä, että Elviralla ja lapsilla on niin lämpimät välit, ja katsookin Elvi-

ran ja lasten välisten huomionosoituksien sekä ajan olevan pois itseltään.288 Tämän tasoista mus-

tasukkaisuutta on läheisten vaikea ymmärtää.  

 

Vaikka mustasukkaisuus sanoitetaan osaksi Amore Criminalen väkivaltakertomuksia, niiden yhte-

yttä väkivaltaan ei kyseenalaisteta kuin absurdimpien tapausten – omiin lapsiin kohdistuvan mus-

tasukkaisuuden – kohdalla. Myös kertoja kuvailee väkivallantekijää usein mustasukkaiseksi, ja mi-

ten ”mustasukkaisuudesta tulee pakkomielle”, ”avioliitto on onneton ja mustasukkaisuuden haavoit-

tama” tai ”ajatus toisesta suhteesta saa [miehen] sekoamaan mustasukkaisuudesta”.289 Tulkitsen, 

että mustasukkaisuus nähdään väkivaltaa selittävänä tekijänä, vaikka Amore Criminale yleisesti 

pyrkiikin kyseenalaistamaan väkivaltaisen käytöksen ja vastuuttamaan väkivallantekijää teoistaan. 

Silti mustasukkaisuusdiskurssi elää Italiassa voimakkaana, ja sarja luo uudelleen voimakkaan miel-

leyhtymän siitä, että mustasukkaisuus on olennainen osa väkivaltaa. Italialaisille mustasukkaisuus 

näyttäisikin olevan sairaus, ja siten väkivallantekijän tietoisen valinnan ulkopuolella. 

	

4.3	Kunnia	ja	häpeä		
	
	
Mustasukkaisuuden jälkeen väkivallan ideologioista vahvimmin esiin nousevat kunnian ja häpeän 

kysymykset. Kunnia on yksi väkivaltaa selittävä, häpeä puolestaan väkivaltaa mahdollistava tekijä.  

Treccani määrittelee kunnian ”laajasti ymmärrettynä henkilökohtaiseksi arvokkuudeksi” muiden 

ihmisten silmissä, sekä ”positiivisemmassa merkityksessä moraaliseksi arvoksi, henkilön ansioksi”. 

Ensimmäistä Treccani kutsuu maineeksi, toista kunniallisuudeksi. 290 Kunnia ymmärretään siis yk-

																																																								
288 Amore Criminale 05.10.2015, 00:28:58. 
289 ”-- la sua gelosia diventa ossessione”, Amore Criminale 28.10.2015, 00:32:32; ”Matrimonio infelice e ferito dalla 
gelosia”, Amore Criminale 12.10.2015, 01:12:13; ”Ma soprattutto l’idea che Giovanna possa avere un’altra storia lo fà 
impazzire da gelosia”, Amore Criminale 12.10.2015, 01:21:10. 
290 Onore. In senso ampio, la dignità personale in quanto si riflette nella considerazione altrui (il significato coincide 
con quello di reputazione) e, in senso più positivo, il valore morale, il merito di una persona, non considerato in sé ma 
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silön saamana arvonantona, tunnustuksena, yhteisönsä keskuudessa. Italian kielessä häpeää vastaa 

kaksi sanaa, disonore, joka kääntyisi sananmukaisesti epäkunniana tai kunniattomuutena, sekä ylei-

sempi vergogna. Jälkimmäisen Treccani määrittelee ”nöyryyttävän nolostumisen tunteena, jonka 

aiheuttaa joko oma tai muiden käytös, jota pidetään sopimattomana, moraalittomana tai epäkun-

nioittavana”. 291 Häpeässä yksilö ei tule kohdatuksi oikealla tavalla, mikä aiheuttaa riittämättö-

myyden ja huonommuuden tunteita.292 Kunnia ja häpeä ovat tunteita, jotka säätelevät yksilön toi-

mintaa yhteisönsä jäsenenä, sillä niihin liittyvät maine ja arvostus ovat tärkeitä. Näin esimerkiksi 

häpeällistä toimintaa vältetään ja kunnialliseen toimintaan pyritään. 

 

Väkivaltaan kunnia ja häpeä liitetään ensisijaisesti miehen kautta, sillä miehen kunnia ja häpeä näh-

dään selityksinä väkivaltaiselle käytökselle. Usein miehen kunnia ja häpeä liittyvät naisen toimin-

taan, vieläpä naisen seksuaalisuuden ja ruumiin kontrolliin.293 Väkivaltatutkimuksen saralla puhu-

taan myös kunniaväkivallasta (tai kunniaan liittyvästä väkivallasta), jossa väkivalta sallitaan tie-

tyissä, yhteisön kollektiivisia arvoja ja kunniaa loukkaavissa tilanteissa.294 Sari Näreen sanoin, ”vä-

kivallan performanssi pystytetään oman minän suojaksi, häpeän torjumiseksi ja siirtämiseksi uh-

riin”. Näre jatkaa: 

 
Kunniaa puolustetaan performatiivisesti myös kulttuurin nimissä. Luonteeltaan yhteisöllinen kunniavä-

kivalta on performatiivisen väkivallan traditionaalinen laji. Väkivaltaisimpia muotoja tällaisesta suku-

puolistuneesta väkivallasta on naisten sukuelinten silpominen ja niin sanonut kunniamurhat. Mielenkiin-

toista on, että performatiivisen väkivallan sukupuolittuminen näyttää tapahtuvan räikeimmin kulttuu-

reissa, joissa rajaa yksityisen ja julkisen välillä valvotaan tarkasti. Naisen ruumis on tämän rajan merk-

ki, ja siksi performatiiviset toimet jopa väkivaltaa käyttäen kohdistetaan nimenomaan naiseen.295 

 

Kunniaväkivallassa esimerkiksi haureuteen syyllistynyttä, ja sitä kautta itselleen ja suvulleen hä-

peää aiheuttanutta, naista rangaistaan väkivaltaisesti, jopa kuolemantuomiolla. Kunniaväkivalta on 

ongelma useissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa, ja kunnian nimeen vedottua väkivaltaa harjoitetaan 

eri muodoissa eri puolilla maailmaa. Kunniaväkivallasta puhutaan myös aineistossani, eritoten Io 

Donna -naistenlehden tyttöjen ympärileikkausta koskevassa artikkelissa.296 

																																																																																																																																																																																								
in quanto conferisce alla persona stessa il diritto alla stima e al rispetto altrui (con significato equivalente a quello di 
onorabilità) (Treccani). 
291 Vergogna. Sentimento di umiliante mortificazione per un comportamento, proprio o altrui, percepito come inoppor-
tuno, riprovevole, irriguardoso (Treccani). 
292 Lidman 2011, 31–32. 
293 Baldry 2008, 18; Grifoni 2013, 21; Näre & Oksanen 2008, 269–270. 
294 Lidman 2015, 196–197, 206–207. 
295 Näre 2008, 209–210. 
296 Io Donna 21.11.2015, 50. 
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Kunnian kysymykset näkyvät aineistossani eritoten syvemmälle menevissä parisuhdeväkivallan 

tarinoissa, siis Amore Criminale -sarjassa. Italialaisten väkivaltaisen miesten mielestä naiset louk-

kaavat heidän kunniaansa, mikäli eivät toimi oikealla tavalla, miesten asettamin ehdoin. Esimerkik-

si Francescan ja Massimon tarinassa Massimo erään korttipelin päätteeksi suuttuu Francescalle, 

sillä tämä iloitsi korttipelin voittoa miespuolisen ystävänsä kanssa. Massimon mukaan nainen ei saa 

”tehdä Massimosta idioottia”, saattaa häntä naurunalaiseksi kaikkien heidän ystäviensä edessä, 

huomioimalla muita miehiä Massimon sijaan. Lopuksi Massimo läimäyttää Francescaa kasvoi-

hin.297 Massimo siis kokee Francescan nolanneen hänet muiden ihmisten edessä. Giovannan ja Gio-

vannin tarinassa Giovannin koko perhe asettaa Giovannan ruotuun, kun he eivät siedä tämän rajoja 

kyseenalaistavaa käytöstä. Perheen sanoin: ”Meidän perheemme on kunniallinen perhe, kaikkien 

tuntema. Me määräämme säännöt, ja myös sinun pitää niitä kunnioittaa. Onko selvä?”298 

 

Amore Criminalessa miehen kunnia tulee esiin myös naisen seksuaalisuuden ja ruumiin kautta. 

Naisten ystävällisyys muita miehiä kohtaan saa miehet reagoimaan voimakkaasti, syyllistämään 

naisten käytöstä ja moittimaan heitä vääristä toimintatavoista. Esimerkiksi Martan ja Giuseppen 

tarinassa Marta on juuri palvellut kahvilan miespuolista asiakasta, kun Giuseppe kysyy: ”Joko lak-

kasit käyttäytymästä kuin lutka?”299 Myös muut naiset kuulevat usein huorittelua ja kokevat muuta 

aggressiivista käytöstä, jonka tehtävänä on laittaa kuriin naisten ”vääränlainen seksuaalisuus”. Esi-

merkiksi Paolan ja Marion tarinassa, Marion muuttaessa Paolan luo, haluaa mies hankkiutua eroon 

kaikista huonekaluista. Eräänä iltana Paola löytää Marion tonkimasta tämän alusvaatelaatikkoa ja 

huomaa Marion leikanneen kaikki naisen alusvaatteet riekaleiksi.300 Toisaalta nainen voi ruumiinsa 

ja seksuaalisuutensa kautta tuoda myös kunniaa miehelle, kuten Camillan ja Claudion tarinassa, 

jossa Camillan raskautta kuvataan tärkeänä tehtävänä, jonka aikana nainen tuottaa jälkeläisen mie-

helleen.301   

 

Myös naisen oma kunnia näyttäisi rakentuvan juuri seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden kautta. 

Useissa kulttuureissa naisen harteille on annettu siveellisyyden vaatimus.302 Naiset joutuvat varje-

lemaan kunniaansa ja mainettansa hyveellisellä käytöksellä, erilaisia rituaalisia sääntöjä noudatta-

																																																								
297 Amore Criminale 21.09.2015, 00:21:23. 
298 ”-- la nostra è una famiglia rispettabile, conosciuta da tutti. Le regole le facciamo noi e le devi rispettare anche tu. 
Chiaro?”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:52:49. 
299 ”Hai finito di fare la troietta ora?”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:36:38. 
300 Amore Criminale 02.11.2015, 00:06:05. 
301 Amore Criminale 19.10.2015, 00:32:32. 
302 Baldry 2008, 18–20; Näre & Oksanen 2008, 268–269. 
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malla. Näin kontrolloidaan naisten seksuaalisuutta, ja naisten tehtävänä on torjua miesten seksuaali-

set aloitteet oman kunniansa nimissä. Naisen arvo määrittyy suhteessa oman käytöksen saamaan 

huomioon: kunnollisuus ja arvokkuus ovat ainakin osin muiden ihmisten reaktioiden varassa. Nai-

selle jää tehtäväksi huolehtia, ettei hän herätä vastakkaisen sukupuolen haluja näyttämällä liian 

eroottiselta ja kunniattomalta ”huonolta naiselta”. Tällaisessa suhtautumistavassa esimerkiksi rais-

kaus tarkoittaa sitä, ettei nainen ole onnistunut antamaan itsestään kunnollisen naisen kuvaa ja siten 

ansainnut kunniallisen naisen suojaa.303 Näkemys vahvistaa sitä ajatusta, että nainen olisi jollakin 

tavalla vastuussa hänelle tapahtuvista väkivaltaisista tai seksuaalisista loukkauksista. Nykyäänkin 

naisia opetetaan tarkkailemaan käytöstään, ettei vääränlaisella käytöksellä tule annettua vääränlaisia 

signaaleja miehille.304 Kun sitten jotain tapahtuukin, tapahtuneesta syyllistää itseään, jolloin häpeän 

tunne nousee voimakkaana esiin.  

 

Myös aineistossani raiskatun vastuu nousee esiin. Esimerkiksi Corriere della Seran ja La Repubbli-

can uutisoimissa isoissa, julkisilla paikoilla tapahtuneissa raiskauksissa naisten toimet ovat lähes 

poikkeuksetta tarkastelun aiheena. Naisten luonnetta, statusta ja edeltäviä tapahtumia käydään yksi-

tyiskohtaisesti uutisissa läpi. Sen sijaan raiskaajasta ei kerrota juuri mitään, ellei raiskaaja ole ulko-

maalaistaustainen.305 Mikäli raiskausuutisten ympäröivää keskustelua seuraa, huomaa niissäkin 

naisten valintoihin keskittyvän painotuksen. Esimerkiksi junassa raiskatun naisen kohdalla ihmetel-

lään, miksi nainen meni istumaan tyhjään junanvaunuun, jossa ei ollut hänen lisäkseen muita kuin 

raiskaaja. Raiskauskeskustelussa annetaan myös vinkkejä, mitä lapsille tulisi opettaa, etteivät he 

tulisi raiskatuiksi.306 Tällaiset puhetavat korostavat selkeästi väkivallan kohteen vastuuta pohtimal-

la, millaisilla toimilla raiskaus olisi ollut vältettävissä. Toisaalta sama asetelma on havaittavissa 

myös muussa kuin seksuaalisen väkivallan kontekstissa: esimerkiksi parisuhdevalinnat nähdään 

yksilöllisinä, itsenäisinä päätöksinä, joista ainoastaan yksilö itse on vastuussa. Tässä valossa myös 

parisuhdeväkivallan kokeminen on ”oma moka”.307 

 

Syyllistäminen antaa kuvaa, että väkivallan kohde olisi vastuussa kokemastaan väkivallasta, mikä 

luo häpeää tapahtuneesta. Tulkintani mukaan häpeä vaikuttaisi olevan suurin syy sille, miksi esi-

merkiksi väkivaltaisista parisuhteista on niin vaikea irtautua. Häpeän syynä on joko mainittu koke-

mus väkivallan vastuusta tai vaihtoehtoisesti väkivallan kohde voi ymmärtää, ettei väkivaltainen 
																																																								
303 Grifoni 2013, 28; Ronkainen 2008, 56.  
304 Baldry 2008, 18–19, 22–23; Baldry 2014, 96–97; Grifoni 2013, 30–33; Honkatukia 2008, 90, 102. 
305 Ks. esim. La Repubblica 19.07.2015, 18; La Repubblica 10.10.2015, 7; La Repubblica 29.11.2015, 11; Corriere 
della Sera 01.07.2015, 22; Corriere della Sera 19.07.2015, 21. 
306 Ks. esim. kirjoitusten Gasperetti 2015 ja Sacchettoni 2015 kommenttikentät. 
307 Husso 2003, 263. 
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suhde ole hyväksi, mutta häpeää sitä, että on päätynyt kyseiseen suhteeseen tai ei ole onnistunut ir-

tautumaan suhteesta tarpeeksi nopeasti. Häpeä toimii siis naisten avunhaun tai puhumisen esteenä ja 

tuottaa näin ”puhumattomuuden kulttuuria”. Varsinkin, jos naisella on muita ”leimaavia tekijöitä” – 

kuten runsasta alkoholinkäyttöä – on häpeä vielä suurempi ja kynnys hakea apua korkeampi.308 

 

Naisten oma häpeä nousee esiin myös aineistoni siinä osassa, jossa naiset pääsevät itse ääneen – eli 

Amore Criminalessa. Kun Elvira hakee apua asianajajalta eroa varten, kertoo hän asianajajalleen 

hyvin suurpiirteisesti tapahtuneesta. Kertoja epäilee, että häpeä estää Elviraa puhumasta suoraan 

kokemuksistaan.309 Camillan ja Claudion tarinassa Claudio saa Camillan häpeämään, muun muassa 

ruumistaan, kun Claudio huomauttelee kuinka oksettava Camilla on raskaana.310 Claudio nöyryyttää 

Camillaa toistuvasti raskausaikana, mutta synnytyksen jälkeen Camilla päättää unohtaa, miten 

Claudio käyttäytyi hänen ruumistaan ja fyysistä ulkonäköön kohtaan. Claudio kuitenkin keksii yhä 

erilaisempia tapoja nöyryyttää ja tuottaa Camillalle häpeää. Hän rajoittaa Camillan rahankäyttöä ja  

vapaa-aikaa. Camillan veljen mukaan Claudio vie Camillalta kaiken, ylpeyttä ja kunniaa myöten. 

Myöhemmin syy Camillan häpeään muuttaa muotoaan. Camillan välit lähenevät hänen perheensä 

kanssa, ja hän alkaa toimia kapinallisesti Claudion selän takana. Camillan veljen mielestä tämä on 

merkki siitä, että Camilla häpesi myöntää, millaisen hirviön hän oli miehekseen valinnut.311  

 

Kaikkein käsin kosketeltavimpia häpeän tuntemukset ovat kahdessa lapsen seksuaalisen hyväksi-

käytön tapauksessa, Francescan ja Maddalenan tarinoissa. Kertojan mukaan Francesca ”oli hiljai-

suudessa kauan aikaa, häveten sitä mitä hänelle tapahtui”.312 Francesca itse kertoo, että ainoa syy, 

minkä hän keksi tapahtumille oli, että hänen täytyi olla tuhma, väkivallan ansaitseva lapsi. Fran-

cesca myös kertoo tunteneensa itsensä erilaiseksi kuin muut ikäisensä tytöt, sillä hänellä oli sisäl-

lään ”häpeän ja likaisuuden tunne”.313 Samalla tavalla Maddalenaa hyväksikäyttäneen miehen, Gae-

tanon, uhrit eivät puhu tapahtumista kenellekään, koska häpeävät tapahtunutta. Maddalenakin tun-

tee syyllisyyden ja häpeän tuntemuksia.314 Sekä Maddalenan täti Pina että Francesca toivovat, että 

samassa tilanteessa olevat eivät häpeäisi tapahtunutta, vaan olisivat rohkeita. Hieman erikoisena pi-

dän Pinan sanavalintaa: hän sanoo, ettei ole mitään hävettävää tulla seksuaalisesti hyväksikäyte-

																																																								
308 Piispa 2008, 117.  
309 ”Elvira, forse per la vergogna, racconta sommariamente all’avvocato le violenze subite”, Amore Criminale 
05.10.2015, 00:51:05. 
310 Amore Criminale 19.10.2015, 00:33:23.  
311 Amore Criminale 19.10.2015, 00:46:30.  
312 ”Francesca per molto tempo è stato in silenzio, vergognandosi di quello che lei era accaduto”, Amore Criminale 
26.10.2015, 00:01:39. 
313 ”-- sensazione di sporco, di vergogna”, Amore Criminale 26.10.2015, 00:13:23. 
314 ”-- senso di colpa e vergogna”, Amore Criminale 02.11.2015, 00:40:29. 
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tyksi, kun ei ole provosoinut toista osapuolta.315 Olisiko seksuaalinen hyväksikäyttö – tai seksuaali-

nen väkivalta ylipäätänsä – sitten sallitumpaa, mikäli toinen osapuoli olisi provosoinut tekijää? Täs-

tä pääsemme taas väkivallan kohdetta syyllistävään diskurssiin – mikäli olet tehnyt kaiken oikein, 

”elänyt kunniallisesti”, ei sinulla ole hävettävää, mutta mikäli et ole käyttäytynyt kuten olisi suota-

vaa, on teko jollain tavalla ansaittu.  

 

Seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen väkivalta yleensäkin voidaan kuvata haavoittuvuuden 

käsitteen kautta. Usein seksuaalisesti hyväksikäytettyjä tai raiskattuja naisia järkyttää seksuaalisen 

väkivallan voima.316 Seksuaalirikos on häpeärikoksena omalaatuinen, sillä häpeän ytimessä on pel-

ko paljastumisesta, sellaisen puolen esiintuomisesta, joka on jollain tavalla häpeällinen. Seksuaali-

sen väkivallan kohde kokee kahdenlaista paljastamista, sillä samaan aikaan väkivallan kohde paljas-

tetaan seksuaaliseksi olennoksi, mutta väärällä ja puutteellisella tavalla. Hänen seksuaalisuutensa on 

siis jotain likaista ja pilkattavaa ja asettaa henkilön yhteisössään tiettyyn paikkaan ja asemaan.317 

Seksuaalisen väkivallan kohdalla puhutaan myös intimiteetin riistosta, joka tuottaa häpeää ja eristää 

muista vaikeuttaen yhteyttä ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.318 Seksuaalisen väkivallan 

haavoittava voima on siis suurta, ja se on huomioitu myös mediassa, jossa (ainakin tuntemattomien 

tekemät) seksuaalirikokset saavat hyvin näkyvyyttä.  

 

Varsinkin seksuaalirikosten ja seksuaalisen väkivallan kentällä naisten siveysvaatimukset näkyvät 

myös väkivallan kohdetta ympäröivässä keskustelussa. Usein esimerkiksi raiskattu nainen nähdään 

jollain tavalla pilattuna, tai hänen kokemuksensa jonakin, mistä on mahdotonta päästä yli. Tällaises-

sakin diskurssissa on kyse kontrollista, jolla pyritään nöyryyttämään väkivallan kohdetta lisää, tuot-

tamaan lisää häpeää ja eristämään hänet muista yhteisönsä jäsenistä.319 Tämä aiheuttaa väkivallan 

kohteessa yleensä vihan tunteita, jotka koetaan selviytymisen kannalta olennaisiksi tuntemuksiksi, 

sillä niissä syyllisyys kohdistetaan uudelleen väkivallantekijään, mikä lievittää kohteen kokemaa 

häpeää.320 Mielestäni on mielenkiintoista huomata, että aineistossani naisten kohdalla vihan tunte-

muksia ei ilmaista ollenkaan. Läheisetkin ilmaisevat lähinnä surua, järkytystä ja inhoa, mutta viha 

ei nouse esiin. Kertoisiko tämä jotain italialaisesta tavasta käsitellä asiaa tai italialaisten tavasta 

näyttää tunteita? Aineistoni antaa kuvaa, että väkivaltaa kohdanneille italialaisnaisille viha on kiel-

letty tunne.  
																																																								
315 ”Non è una vergogna di essere stato abusato perché nessuno ha provocato”, Amore Criminale 02.11.2015, 00:38:37. 
316 Baldry 2014, 45–46; Ronkainen 2008, 49.  
317 Cahill 2001, 5–7; Ronkainen 2008, 53–54.  
318 Ronkainen & Näre 2008, 14 
319 Baldry 2008, 22–25; Näre 2008, 208–209. 
320 Honkatukia 2008, 98. 
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	4.4	Omistussuhde	
	
	
Olen tähän mennessä käsitellyt aineistoni kannalta olennaisia, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liit-

tyviä tunteita ja niille annettavia kulttuurisia merkityksiä. Väkivallan taustalla on kuitenkin vielä 

yksi tekijä, jonka näen olennaisena ja esiin nostamisen arvoisena asiana. Käsittelen tässä viimeises-

sä osiossa omistamisen ideologiaa ja omistussuhdetta. Omistussuhteessa väkivallantekijä (mies) 

kokee väkivallan kohteen (naisen) alempiarvoiseksi omaisuudekseen, jolle hän on oikeutettu teke-

mään mitä haluaa ja jolla ei ole sen suurempaa omaa tahtoa. Omistussuhde näkyy kontrollintarpee-

na ja harjoitettuna valtana toista ihmistä kohtaan. Nähdäkseni omistamisen mahdollistaa käsitys 

naisen alisteisesta asemasta ja miehen luonnollisesta oikeudesta naista koskeviin päätöksiin.  

 

Omistussuhteen kietoutuminen kontrolliin ja alempaan asemaan näkyy aineistossani, eritoten pa-

risuhdeväkivaltaa käsittelevässä Amore Criminalessa, jossa väkivalta sanoitetaan kontrollin ja val-

ta-asemien kautta. Esimerkiksi ohjelman juontajan Barbara De Rossin ja naisiin kohdistuvan väki-

vallan asiantuntijan Anna Baldryn keskustelussa De Rossi kysyy Baldrylta syitä raskausaikana ta-

pahtuvaan väkivaltaan. Baldry toteaa, että raskaus osoittaa ”mieletöntä naisellista voimaa”, ja väki-

valta on keino ottaa se voima pois, palauttaa nainen ikään kuin parisuhteen heikommaksi osapuo-

leksi.321 Tuolloin väkivalta on myös osoitus naiselle, että mies on johdossa ja kontrolloi tilan-

netta.322 Käsitys raskaudesta mielettömänä naisellisena voimana liittyy olennaisesti italialaisten 

äitiysdiskurssiin, jota käsittelin luvussa 2.1.Voiman riistämisestä ja vallan alentamisesta puhuu 

myös Annamaria, joka kertoo, miten hänen miehensä alensi hänet kuin orjakseen.323 Orjadiskurssi 

nouseekin vahvasti esiin parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tarinoista. Miehet ovat vaatineet 

täydellistä omistautumista naisiltaan, ja siitäkään huolimatta väkivallalta ei ole vältytty.  

 

Parisuhteen kontekstissa omistussuhde näkyy yksisuuntaisena valtana ja kontrollina. Miehellä, vä-

kivallantekijällä, on oikeus kohdella omaisuuttaan haluamallaan tavalla. Halutessaan mies voi 

hankkiutua eroon omaisuudestaan, mikäli näkee sen turhana tai mikäli jotain uutta ja parempaa tu-

lee kohdalle. Amore Criminalessa Dinaan kyllästynyt Francesco murhauttaa vaimonsa, jotta pääsisi 

nauttimaan elämästään uuden rakastajattarensa kanssa. Muissa tapauksissa vaimonsa tai naisystä-

vänsä hylkäämät miehet eivät hyväksy eroa, vaan reagoivat siihen voimakkaan väkivaltaisesti, jopa 

murhalla.  

																																																								
321 Amore Criminale 14.09.2015, 00:12:13. 
322 Graham-Kevan & Archer 2011, 454; Grifoni 2013, 24–25; Hearn 1998b, 82–86. 
323 ”Mi ha ridotto come una schiava”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:10:11. 
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Omistussuhde ei suinkaan tule parisuhteeseen heti ja yllättäen, vaan se hiipii hitaasti väkivallan 

mukana osaksi parisuhteen vuorovaikutusta. Koska prosessi on pitkä ja vaivihkainen, eivät naiset 

välttämättä huomaa, miten paljon he tekevät miestensä eteen tai kuinka kontrolloituja he miestensä 

puolesta ovat. Kun väkivallantekijä yrittää saada yhä suurempaa valtaa väkivallan kohteesta, tapah-

tuu eristämistä, jossa väkivallan kohteen sosiaaliset suhteet ovat koetuksella. Yhdistelmä luo väki-

vallan kokijan ja tekijän välille riippuvuussuhteen: väkivallan kohde, nainen, on yhä riippuvaisempi 

miehestään, tämän huomiosta ja rakkaudesta, ja elämä ilman miestä tuntuu yhä vaikeammalta aja-

tukselta. Eristäytymistä ja riippuvuussuhteen luontia esiintyy esimerkiksi Francescan ja Massimon 

tarinassa. Kertomuksessa Massimo saa hillittömiä raivokohtauksia, kun huomaa Francescan olevan 

vielä yhteyksissä omiin vanhempiinsa. Massimon näkemys on, ettei Francesca voi olla täysin hänen 

puolellaan, mikäli hän elää ”vanhempiensa vaikutuksen alaisena”. Tästä syystä hän vaatii naista 

irtautumaan vanhemmistaan. Myöhemmin Francescan kuvaillaan ”olevan eristyksissä kaikista ja 

elävän suljetussa maailmassa, jossa on olemassa vain Massimo ja se, mitä Massimo sanoo”.324 Suh-

teen loppuvaiheilla Massimo haluaa, ettei Francescan elämään kuulu ketään tai mitään muuta kuin 

hän. Massimo syyllistää Francescaa jopa töihin menemisestä ja väittää Francescan pitävän töitä 

miestä tärkeämpänä. Lopulta Massimo katkaisee Francescan kaikki yhteydet ulkomaailmaan otta-

malla tämän puhelimen ja katkaisemalla sen SIM-kortin. Francesca ei kykene kyseenalaistamaan 

Massimon toimia, sillä hän on psyykkisesti riippuvainen Massimosta. Francesca kuvailee tilannetta 

sanoin: ”Hänellä oli täysi valta minuun”.325 Tärkeää on kuitenkin huomata, ettei riippuvuus ole vain 

yksisuuntaista, vaan myös miehet ovat riippuvaisia kumppaneistaan. Pelko jätetyksi tulemisesta voi 

olla suuri, jolloin väkivaltaa käytetään ratkaisuna suhteen ja itseen liittyviin epävarmuuksiin.326 

 

Parisuhdekertomusten aikana naiset – tai vaihtoehtoisesti naisten läheiset – kertovat hetkistä, joiden 

aikana miesten omistushaluinen käytös on säikäyttänyt tai ihmetyttänyt. Esimerkiksi Giuseppe vaa-

tii  Martaa poistumaan Facebookista, ja kun Marta ei ymmärrä, miksi näin pitäisi tehdä, huutaa Giu-

seppe: ”Teet vittu niin kuin minä sanon!”327 Martan työnantajan mukaan Giuseppe haluaa ”täydelli-

sen kontrollin Martasta”.328 Kun Marta päättää jättää Giuseppen, tuo mies yllättäen Martalle kih-

lasormuksen, ja vaatii tätä ottamaan sormuksen vastaan. Tulkitsen sormuksen tässä kontekstissa 

omistamisen symbolina. Kun Giuseppe huomaa menettävänsä otettaan Martaan, hän päättää löytää 
																																																								
324 ”Francesca si è isolata da tutti e vive in un mondo chiuso dove esiste solo Massimo e quello che lui le dice”, Amore 
Criminale 21.09.2015, 00:37:20.  
325 ”Aveva completo potere su di me”, Amore Criminale 21.09.2015, 01:19:00. 
326 Baldry 2008, 4–5; Grifoni 2013, 21–22; Hearn 1998a, 170, 233; Husso 2003, 107; Nyqvist 2008, 147–148. 
327 ”-- fai il cazzo che ti dico io!”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:33:55.  
328 ”Lui voleva il controllo assoluto di Marta”, Amore Criminale 28.09.2015, 00:36:46.  
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keinon, jolla saisi menetettyä kontrollia takaisin. Sormus ja kosinta ovat Giuseppen väline saada 

suhde vakiinnutettua ja tehdä Martasta ”hänen omansa”.  

 

Amore Criminalessa näytetään, millaista elämä kontrolloivassa ja omistushaluisessa parisuhteessa 

on. Esimerkiksi Elviralta vaaditaan tietynlaista käytöstä, ja kun Elvira ei onnistu täyttämään miehen 

asettamia vaatimuksia, esimerkiksi laittamaan ruokaa oikealla tavalla, seuraa siitä väkivaltaista ran-

kaisemista.329 Sosiologi Jeff Hearnin mukaan väkivaltaisille miehille ovat vaikeita tilanteet, joissa 

he eivät voi vaikuttaa haluamallaan tavalla naisen käyttäytymiseen. Vallan puutteen tunne kompen-

soidaan tällöin väkivallalla.330 Myös nimittely, eritoten huorittelu, nousee tällöin olennaiseksi osaksi 

vuorovaikutusta, kuten olen todennut luvuissa 2.3 ja 4.3. Halventavassa puhetavassa on läsnä val-

lankäyttöä, kontrollia sekä väkivallan uhkaa.331 Vaikka naisen käyttäytymisen kontrollointi on 

yleisintä seksuaalisuuden kentällä, hallitsee valta muutakin arkea.332 Elviran tarinassa lapset sano-

vat, että isä hallitsi perhettä pelon avulla. Lapsista vanhin, Carmela, kertoo, kuinka hän yritti toistu-

vasti karata kotoa, koska hän halusi vapauttaa itsensä isänsä kontrollista.333 Yhdessä kohtauksessa 

perheen poika nousee isäänsä vastaan puolustaen äitiään ja sisaruksiaan ja huutaen, etteivät he ole 

isän orjia. Tästä mies suuttuu ja raivoaa olevansa isä, jolle perheen sanavalta kuuluu.334 Väkivallan-

tekijä siis korottaa itsensä kaikkien muiden yläpuolelle ja siten oikeuttaa väkivallankäyttöään. Pao-

lan tarinassa Mario muuttuu heti ”pakkomielteiseksi ja omistushaluiseksi mieheksi”, joka muun 

muassa tuhoaa Paolan huonekaluja ja muuta omaisuutta.335 Miehen väkivaltaisia hyökkäyksiä ku-

vaillaan sanoilla ”kontrollin menetys”336, mikä uusintaa mielikuvaa väkivallan sattumanvaraisuu-

desta ja kontrolloimattomuudesta.  

	
Parisuhteissa omistushaluinen käytös näyttäytyy myös naisen sitomisella kotiin huonekalun tai 

muun omaisuuden tavoin. Camillan ja Claudion tapauksessa Claudio harjoittaa naista kohtaan ta-

loudellista väkivaltaa, kontrolloi pariskunnan rahankäyttöä ja Camillan tekemisiä. Claudio haluaa 

tehdä selväksi Camillalle, että tämä on Claudion ”täydessä kontrollissa”, ja Camillan sukulaiset 

kuvailevatkin, ettei Camilla ollut enää vapaa tai minkään asian omistaja.337 Camilla ei saa puhua 

edes äitinsä kanssa puhelimessa ilman, että äidin sanat kuuluvat kaiuttimesta Claudiolle. Camillan 
																																																								
329 Amore Criminale 05.10.2015, 00:18:25. 
330 Hearn 1994, 46; Nyqvist 2008, 148. 
331 Kar & O’Leary 2013, 109–110; Nyqvist 2008, 154.  
332 Nyqvist 2008, 151. 
333 Amore Criminale 05.10.2015, 00:20:29.  
334 Amore Criminale 05.10.2015, 00:34:02. 
335 ”-- un uomo morboso e possessivo”, Amore Criminale 02.11.2015, 00:05:58. 
336 ”-- perde il controllo facilmente”, Amore Criminale 02.11.2015, 00:07:31. 
337 ”Tu sei sotto il mio controllo”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:40:06; ”Non era più libera di niente, padrona di 
niente”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:39:53. 
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veljen mukaan he huomasivat, kuinka Claudio ”orjuutti Camillaa”, ja pian Camillakin ymmärsi, 

kuinka heidän parisuhteensa ”tukahduttaa ja sammuttaa hänet”.338 Giovannan ja Giovannin tarinas-

sa Giovanni asettaa Giovannalle paljon sääntöjä ja kontrolloi tämän tekemisiä alituisesti. Giovanna 

kuvaa usein kotiaan vankilaksi tai häkiksi.339 Giovannin kontrollinhalu kasvaa avioliiton ja lasten 

syntymisten myötä, ja mitä hanakammin Giovanna yrittää taistella vastaan, sen pakkomielteisem-

mäksi Giovanni käy. Giovannin kontrollin- ja omistamisenhalua yritetään myös selittää; jaksossa 

kerrotaan muun muassa, miten vaikutusvaltaisesta perheestä Giovanni tuli ja miten hän oli lapsesta 

asti ollut veljiensä vaikutusvallan alainen. Selitys pyrkii löytämään syitä väkivaltaiselle käyttäyty-

miselle asettumalla väkivallantekijän asemaan, mikä toisaalta myös herättää ymmärtäväistä suhtau-

tumista väkivaltaa kohtaan – ja on sitä kautta yksi askel väkivallan hyväksymisen tiellä.  

 

Omistussuhteen päättyminen kulminoituu väkivaltaiseen murhaan. Väkivaltaisia miehiä haastatel-

leen Leo Nyqvistin mukaan miehet eivät ymmärrä, että suhteen päättymisen taustalla voisi olla 

miehen väkivaltainen käytös, vaan päätös näyttäytyy asiana, jota mies on pelännyt koko suhteen 

ajan. Näin eropäätös pyritään vielä pyörtämään, ja viimeisenä keinona erosta rangaistaan.340 Gio-

vannin ja Giovannan tarina päättyy puukotukseen, ja kertoja selittää, kuinka Giovanna ”oli vapaa 

nainen, ja siitä syystä hänet tapettiin”. Samalla kertoja myös toteaa, kuinka ”väkivalta on aina valin-

ta”, joka ”vaatii epävarmuutta”.341 Camillan ja Claudion tarinassa kontrollintarpeen kerrotaan vain 

kasvaneen, kun Claudio tajuaa, että Camilla on lipumassa kauemmaksi. Erouhan alla Claudio huo-

lestuu mahdollisuudesta menettää lapsensa huoltajuuden, kun hän on jo kerran menettänyt ”oman 

naisensa”342. Jaksossa haastatellun psykiatrin mukaan kyseessä on toivoton kierre, sillä mitä epätoi-

voisemmaksi Claudio käy, sen enemmän hän hakee kontrollia ja lohtua, sitä vähemmän sitä löytyy 

ja sen enemmän henkinen tasapaino järkkyy. Lopulta Claudio päättää tappaa Camillan, koska taju-

aa, ettei ”hänellä ole enää täydellistä valtaa Camillan mieleen tai sydämeen”.343  

 

Mielestäni sarjan kiinnostavin parisuhdekertomus omistussuhteen kannalta koskettaa kuitenkin 

Martaa ja Giuseppea. Kun Giuseppe kuristaa Martan kuoliaaksi, Martan perheen asianajaja kuvaa 

tilannetta näin: ”Hän omisti Martan kaikilla tavoin, tarkoitan, Marta oli hänen. Ja ottamalla Martas-

ta, Martan ruumiista, elämän pois, Martasta tuli hänen omansa -- jonkin aikaa Giuseppe kuljetti 

																																																								
338 ”Quanto schiacciava Camilla”, ”-- la soffoca e la spegna”, Amore Criminale 19.10.2015, 00:54:25, 00:55:22. 
339 ”Stava in un carcere mia figlia”, Amore Criminale 12.10.2015, 00:29:20. 
340 Nyqvist 2008, 158. 
341 ”Era una donna libera, è per questo, è stata uccisa”, ”la violenza è sempre una scelta”, Amore Criminale 12.10.2015, 
02:06:46, 02:10:03. 
342 ”La sua donna”, Amore Criminale 19.10.2015, 01:04:20. 
343 ”Non ha più dominio assoluto sulla mente di Camilla, sul cuore di Camilla”, Amore Criminale 19.10.2015, 01:16:16. 
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ruumista autossaan kuin se olisi jonkin sortin palkinto.”344 Giuseppelle Martan ruumiin omistami-

nen ei kuitenkaan riitä. Lopuksi hän ottaa Martan puhelimen ja alkaa kirjoittamaan Martan tunte-

mille miehille aggressiivisia viestejä, joissa teeskentelee Martaa ja ilmoittaa ”rakastavansa yhä Giu-

seppea”. Näin Giuseppe vie omistamisen vielä askeleen pidemmälle viemällä Martalta koko tämän 

identiteetin.  

 

Vaikka olen tässä yksityiskohtaisesti käynyt läpi Amore Criminalen parisuhdekuvauksia omistami-

sen kannalta, ei omistaminen rajaudu vain intiimiyteen, vaan se lävistää kaikkia tiloja. Miehinen 

valta on läsnä julkisissa, yleisissä tiloissa, ja sillä on vaikutuksensa naisten käyttäytymiseen. Esi-

merkiksi naisille tietyt tilat eivät ole turvallisia, tai niiden turvattomuuteen täytyy jollain tavalla 

etukäteen varautua, esimerkiksi oikeanlaisella pukeutumisella.345 Julkisessa tilassa nainen on perin-

teisesti nähty objektina, eli ennen kaikkea oman ruumiinsa kautta. Raiskauksessakin on kyse omis-

tussuhteesta, miehen oletetusta oikeudesta naisruumiiseen ja naiseen. Niinpä italialaisessa medias-

sakin paljon esillä olevat asiat, kuten raiskaukset julkisilla paikoilla, ovat kertomuksia siitä, kuinka 

nainen joutuu alati varjelemaan fyysistä koskemattomuuttaan. Nainen joutuu siis löytämään tapansa 

elää tiloissa, jotka ovat muiden kuin naisten itsensä määrittelemiä. Tilallisuutta käsittelinkin tar-

kemmin jo luvussa 3.  

 

Naisiin kohdistuvassa väkivallassa huomio tahtoo kiinnittyä usein syyllisen etsintään, ja väkivallan 

kohteen ominaisuuksia tarkastellaan väkivallantekijän ominaisuuksien sijaan, vaikka tutkimusten 

mukaan dominoiva käytös on väkivaltaisen käyttäytymisen riskitekijä. 346 Usein väkivallan kohteen 

ominaisuuksien tarkastelu johtaa myös yksioikoisiin näkemyksiin: esimerkiksi raiskaustapauksissa 

naisen vastustamisen puute koetaan raiskausta lieventävänä asianhaarana – olkoonkin, että se on 

rationaalinen seuraus halusta selvitä tilanteesta mahdollisimman vähin vaurioin.347 Väkivaltaiset 

miehet pyrkivät neutralisoimaan käyttämäänsä väkivaltaa ja nostamaan omaa uhriasemaansa esiin. 

Tämän näkemyksen mukaan naiset ovat valta-asemassa ja kohtelevat miehiään sopimattomasti, 

jolloin miehille väkivalta on ”viimeinen keino” saada edes jotain arvoa takaisin.348 Naisiin kohdis-

tuvan väkivallan tutkimuksen yhteydessä on puhuttu jopa niin kutsutusta ”maskuliinisuuden kriisis-

																																																								
344 ”Si è impossessato di Marta in tutti sensi, nel senso che, è sua. E con lei, il suo corpo, ne ha preso la vita, è diventata 
sua”, ”-- per qualche tempo, lo porta diciamo così come se fosse una sorta di trofeo in macchina”, Amore Criminale 
28.09.2015, 01:19:39, 01:21:15. 
345 Nyqvist 2008, 132; Ulivieri 1997, 89–92. 
346 Baldry 2014, 46–47; Husso 2003, 46; Piispa 2008, 108. 
347 Nyqvist 2008, 156. 
348 Grifoni 2013, 33–35; Kar & O’Leary 2013, 109–113; Nyqvist 2008, 130, 142, 145–146.  
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tä”349. Sen mukaan miehet kokevat naisen parantuneen yhteiskunnallisen aseman uhkana maskulii-

niselle identiteetilleen ja siksi reagoivat naisia kohtaan väkivaltaisesti. Selitysmalli on ollut suosittu 

myös italialaisessa mediassa, jossa varsinkin kehittyneempänä ja tasa-arvoisempana pidetyn Poh-

jois-Italian suuria naismurhalukuja on selitetty maskuliinisuuden kriisin kautta.350 Itse kuitenkin 

kritisoin tätä näkemystä, sillä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja väkivaltakäyttäytymistä yleisestikin 

on tiedettävästi ollut läpi ihmiskunnan historian. Väkivalta on varmasti yksi tapa, jolla miehet voi-

vat tuoda esiin omaa valtaansa ja maskuliinisuuttaan.351 Näen tasa-arvokehityksen kuitenkin muut-

taneen lähinnä vain käsitteellistämisen, kulttuurisen ymmärtämisen ja ilmaisun tapoja, jotka ovat 

vaikuttaneet siihen, millä tavalla väkivaltaa ymmärretään ja miten siitä puhutaan. Uskon, että nyky-

ään naiset tuntevat asemansa ja arvonsa paremmin, jolloin väkivaltaista käyttäytymistä ei ehkä sie-

detä samalla tavalla kuin ennen. Arvojen ja asenteiden muuttuessa yhä useampi nainen ilmoittaa 

kokemastaan väkivallasta poliisille. Tämä puolestaan näkyy tilastoissa luoden vaikutelmaa, että 

naisiin kohdistuva väkivalta olisi lisääntynyt.  

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan ongelman kannalta olisi tärkeää puuttua juuri tasa-arvokysymyksiin 

”mutta meillähän on jo tasa-arvo” -oletusten sijaan. Esimerkiksi Italiaa pidetään pääosin tasa-arvoi-

sena yhteiskuntana, olkoonkin, että tietynlainen macho-kulttuuri on olemassa ja naisten esineellis-

täminen mediassa on arkipäivää. Kuitenkin Italia lasketaan osaksi länsimaita, joissa naisilla on ai-

nakin teoriassa yhtä suuret mahdollisuudet esimerkiksi kouluttautua ja tehdä töitä kuin miehillä. 

Tällaisissa maissa ajatellaan herkästi, että tasa-arvon ongelmat sijaitsevat joissakin muissa kulttuu-

reissa, joissa naisten asema ei ole yhtä hyvä tai turvattu. Kuitenkin naisiin kohdistuva väkivalta on 

yksi suurimpia naisten oikeuksien loukkauksia, jonka kulttuurisiin erityispiirteisiin tulisi kiinnittää 

huomiota maassa kuin maassa. 

 

	
	
	

	
	

																																																								
349 Gauntlett 2008, 250. 
350 Ks. esim. Somma & De Maglie 2012; Tatsos 2012; Vicinelli 2015. 
351 Grifoni 2013, 24; Piispa 2008, 114. 
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5	Johtopäätökset		
	
	
 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt selvittämään, millä tavalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rep-

resentoidaan italialaisessa mediassa ja millä tavalla nämä erilaiset representaatiot vaikuttavat ym-

märryksiin väkivallasta. Olen esitellyt väkivallan monimuotoista luonnetta erilaisine arvo- ja valta-

asetelmineen tarkastelemalla väkivallan intersektionaalisuutta, tilojen ja rajojen kysymyksiä sekä 

väkivallan taustalla vaikuttavia ideologioita. Väkivallan ohella ne auttavat ympäröivän kulttuurisen 

kontekstin, Italian, monimuotoisuuden hahmottamista. Italiassa naisiin kohdistuvalla väkivallalla on 

omat kulttuuriset puitteensa ja selitysmallinsa.  

 

Esittelin johdannossa sukupuolikäsitteen ongelmallisuutta. Italiassa sukupuoli ei näyttäydy moni-

muotoisten kamppailujen kenttänä, vaan käsitys kahdesta toisiaan täydentävästä sukupuolesta elää 

vahvana. Italian yhteiskunnallisissa käytänteissä ja diskursseissa näiden kahden sukupuolen välisiä 

eroja korostetaan toistuvasti ja niin sukupuolet kuin niiden väliset erot esitetään luonnollisina. Me-

dia-aineistossanikin miehuuden ja naiseuden ideaalia tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti. Aineistoni 

ehdoilla myös analyysini rakentuu väkivaltaisten miesten ja väkivaltaa kokevien naisten kautta.   

 

Suurimmaksi italialaista yhteiskuntaa ja väkivaltaa määrittäväksi tekijäksi nousee heteronormatiivi-

suus. Naisen ja miehen roolit nähdään luonnollisina, ja sukupuolten välistä suhdetta määritellään 

heteroseksuaalisuuden kautta. Aineistoni väkivaltakertomukset rakentuvat heteronormatiivisesti 

niin, ettei vaihtoehtoisia sukupuolen tai seksuaalisuuden määritelmiä huomioida. Esimerkiksi lä-

hisuhdeväkivalta muotoutuu heteroparisuhteen ja heteronormatiivisen perhemallin varaan. Italialai-

sissa parisuhteissa osapuolet näyttävätkin olevan poikkeuksetta vastakkaisia sukupuolia, miehiä ja 

naisia. Myös väkivaltaa selittävät tunteiden ideologiat, kuten rakkaus, intohimo, mustasukkaisuus, 

kunnia ja häpeä, rakentuvat nais-miessuhteen varaan. Nämä tunteet syntyvät nimenomaan kahden 

vastakkaisen sukupuolen välisissä suhteissa, tietynlaisissa rooleissa, määrättyjä odotuksia ja norme-

ja noudattamalla.  

 

Heteronormatiivisuutta tukee aineiston luoma kuva vahvasta, italialaisesta patriarkaalisesta yhteis-

kunnasta, jossa miehen väkivaltaisuutta oikeutetaan kurituksen ja perheen johtajuuden kautta. Italia-
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laiset miehet nähdään myös eräänlaisen moraalisen tiedon haltijoina, joiden käsityksiä yhteiskunnan 

toimintatavoista pidetään oikeina. Tämä vaikuttaisi vielä korostuvan, mikäli mies on uskonnollinen 

tai muuten moraalisesti hyveellinen. Lisäksi miessukupuolen ylempiarvoisuus näkyy esimerkiksi 

kunnian kysymyksissä, joissa naisen ensisijaisena tehtävänä nähdään kunnian tuottaminen miehelle, 

toimiminen miehen odottamalla ja edellyttämällä tavalla. Mikäli nainen ei tähän tehtävään tai ase-

maan suostu, on väkivalta luonnollinen seuraus naisen niskuroinnista.  

 

Naiseus ja naisen arvo vaikuttaisivat muotoutuvan italialaisessa kontekstissa pitkälti vaimon ja äidin 

roolien kautta. Avioliitto ymmärretään naisen ja miehen välisenä sitoumuksena, ja tuon sitoumuk-

sen odotetaan kestävän niin ylä- kuin alamäet, jopa väkivaltateot. Äitiys puolestaan on jotain pyhää, 

ja väkivallan kohtaaminen äitinä herättääkin kauhistusta – varsinkin kun äidin rooli nähdään italia-

laisen naisen elämän täyttymyksenä ja suurimpana tehtävänä. Äitiyteen liittyy kuitenkin myös vas-

tuu hyvästä, perheelleen elävästä äitihahmosta, mikä osaltaan sitoo naisen väkivaltaiseen kotiin.  

 

Äiti ja vaimo ovat rooleja, jotka edustavat (italialaisen) naisen hyveellistä puolta. Hyveelliselle nai-

selle ominaisia ovat rakastamisen ja välittämisen tunteet, toisista huolehtiminen ja muiden tarpeiden 

asettaminen omien edelle, kun taas esimerkiksi levoton käyttäytyminen ja vihan tunteet eivät ole 

samalla tavalla sallittuja. Viattoman, hyveellisen naisen vastakohdaksi esitetään käsitys syntisestä 

naisesta, jonka idea kiedotaan osaksi naisen kunniallisuutta ja kunniattomuutta. Kunniallisuus – tai 

sen puute  – on myös tapa selittää väkivaltaa. Syntiseen naiseen liittyvän näkemyksen mukaan esi-

merkiksi seksuaalista väkivaltaa kokenut nainen ei ole osannut käyttäytyä tarpeeksi kunniallisella 

tavalla eikä siis ole ansainnut turvaa ja suojaa miesten seksuaalisilta haluilta, katseilta ja teoilta.  

 

Vaikka media-aineistossani väkivallasta halutaan antaa mahdollisimman monipuolista kuvaa, ovat 

siinä esiintyvät italialaisnaiset loppujen lopuksi suhteellisen homogeeninen ryhmä. Suurin vaihtele-

va ominaisuus on ikä, mutta muuten naissukupuolen monimuotoinen ymmärtäminen loistaa poissa-

olollaan. Valtaosa väkivallan kohteena olevista naisista on parisuhteen osapuolia, ja näiden parisuh-

teiden kontekstissa nainen on lähes poikkeuksetta jäänyt hoitamaan kotia, ilman koulutus- tai työn-

tekoaikeita. Myös parisuhteeseen on ajauduttu pääosin ”nuorena ja naiivina”. Nämä tavat kuvailla 

parisuhteessa olevia naisia antavat ymmärtää, että väkivallan kohtaaminen olisi jollain tavalla si-

doksissa väkivallan kohteiden viisauteen ja kypsään luonteeseen. Väkivallan kohtaaminen on siis 

naisten oma ongelma, joka riippuu siitä, osaavatko he tehdä oikeanlaisia päätöksiä ja valintoja elä-

mässään. Tämä näkyy myös asetelmassa, jossa parisuhdeväkivaltatapaukset eivät saa uutisissa sa-

manlaista huomiota kuin julkisissa tiloissa tapahtuneet väkivaltateot. Väkivalta parisuhteessa näh-
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dään ilmeisesti jollain tavalla valittuna, odotettuna, haluttuna tai oikeutettuna asiana, kun taas sa-

tunnaisesti valikoituva väkivalta nähdään uhkana turvallisuudentunteelle.  

 

Patriarkaalista, heteronormatiivista todellisuutta tuottavat italialaiset mediarepresentaatiot ovat sii-

näkin mielessä kiinnostavia, että niissä samaan aikaan väkivallan olemassaoloa torjutaan ja puolus-

tetaan. Väkivalta pyritään liittämään ”muiden” ongelmaksi, ja italialaisessa mediassa uusinnetaan-

kin käsitystä muiden kuin kantaitalialaisiin kuuluvien etnisten ryhmien oletetusta väkivaltaisuudes-

ta. Silloin kun väkivaltaisen käytöksen olemassaolo tunnustetaan, mielletään se tunneongelmaksi, 

sairaudeksi tai esimerkiksi kasautuvien ongelmien, kuten alkoholismin, sivuvaikutukseksi. Kuten 

todettua, väkivaltaa myös oikeutetaan miehen luonnollisella valta-asemalla ja naisen sopimattomal-

la, oikaisua vaativalla käytöksellä.  

 

Patriarkaalista valtaa sekä miehen ja naisen rooleja pyritään aineistossani myös kyseenalaistamaan, 

eritoten parisuhdeväkivallasta kertovan televisiosarja Amore Criminalen kautta. Samanaikaisesti 

sarjassa kuitenkin uusinnetaan näitä jo edellä mainittuja käsityksiä naiseudesta, mieheydestä ja he-

teronormatiivisuudesta. Ehkä ristiriitaisinta on, että sarjassa korostetaan väkivaltaa kontrolloituna ja 

harkittuna toimintana, mutta samaan aikaan väkivaltaa kuvaillaan tunnereaktioiden, sekoamisen ja 

sairauden ilmaisujen kautta. Väkivallan tekijän vastuuttaminen teoistaan näyttäisikin olevan edel-

leen suuri haaste naisiin kohdistuvan väkivallan saralla  – samalla väkivallan kohteen syyllistämi-

nen istuu tiukassa yhteiskunnan diskursseissa. Varmasti asetelmaa selittävät vallitsevat asenteet ja 

käsitykset sukupuolista ja väkivallasta, mutten voi olla ajattelematta, etteikö taustalla piilisi myös 

muita syitä. Onko mahdollista, että väkivallan kohdetta syyllistetään, koska halutaan pitää kynsin  

hampain kiinni turvallisuudentunteesta? Mikäli väkivalta käsitetään seurauksena omasta huolimat-

tomasta tai vääränlaisesta toiminnasta, voi tällöin luoda illuusiota siitä, että väkivallan kohtaami-

seen voi vaikuttaa itse oikeanlaisella käytöksellä. Näin väkivallan uhkaa ei tarvitse tunnustaa. 

 

Italialainen väkivaltasuhtautuminen näyttäisi sisältävän ristiriitaisuuksia. Samalla kun väkivalta 

nähdään asiana, jota mies ei voi hallita, naista syyllistetään kokemastaan väkivallasta. Miten teko, 

joka ei ole miehen hallittavissa ja joka miestekijöiden mukaan ”vain tapahtuu”, voi samaan aikaan 

olla naisen vastuulla? Ristiriitaisuus koskeekin väkivallan kontrollin ja kontrolloimattomuuden ky-

symyksiä. Väkivallan representaatioissa väkivaltaa ei voi hallita, mutta samalla väkivalta on jotain 

oikeutettua ja aiheellista. Miten väkivalta voi olla samaan aikaan sekä hallitsematonta ja itsekseen 

tapahtuvaa että perusteltua ja harkituissa tilanteissa ilmenevää? Väkivallan ymmärrystä hallitsevien 

diskurssien kyseenalaistaminen on tärkeää, sillä näin on mahdollista haastaa väkivallan selitysmal-
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leja kahlitsevat konventiot. Väkivallan monimuotoinen ymmärtäminen on tärkeää, sillä käsitykset 

väkivallan kertaluontoisuudesta, kohtalonomaisuudesta tai kontrolloimattomuudesta piilottavat 

taakseen väkivallan syklimäisen, eskaloituvan prosessinomaisuuden.  

 

Italian mediarepresentaatioiden kenttä on siis kaikin puolin heteronormatiivinen, mikä näkyy myös 

väkivaltaisuuden ymmärryksessä. Väkivaltaisuus ja aggressiivisuus määritellään miessukupuolen 

ominaisuuksina. Naissukupuolen mahdollinen väkivaltaisuus jätetään kokonaan huomiotta, ja väki-

valta nähdään yksisuuntaisena tapahtumaketjuna miehiltä naisille. Naisten väkivaltaisuus on tietyn-

lainen tabu italialaisessa yhteiskunnassa – mielikuvaa naisten kyvyttömyydestä tehdä väkivaltaisia 

loukkauksia uusinnetaankin toistuvasti. Kun väkivalta sidotaan yksinomaan mieheen ja miehisyy-

teen, ei aineistoni vastaa ollenkaan siihen mielenkiintoiseen kysymykseen, miten merkittävä on 

naisten rooli väkivallan kentällä nimenomaan tekijöinä ja miten nainen väkivallan tekijänä vaikuttaa 

esimerkiksi sukupuolittuneen väkivallan määrittelyihin. Onko sukupuolittunutta naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa olemassa, jos tekijä identifioituu samaan sukupuoleen väkivallan kohteen kanssa? Voi-

daanko naisten väkivaltaisissa kuolemantapauksissa puhua sukupuoleen perustuvasta ”naismurhas-

ta”, jos murhaaja on myös itse sukupuoleltaan nainen?  

 

Italialaisten mediarepresentaatioiden heteronormatiivisuus käy yksiin Italian homoseksuaaleja syr-

jivän yhteiskunnan kanssa. Italia on ainoita EU-maita, jossa homoseksuaaleilla ei ole oikeuksia 

esimerkiksi virallistettuun parisuhdemuotoon, kuten rekisteröityyn parisuhteeseen, saati avioliit-

toon. Homoseksuaalien oikeudet ovatkin kuluvan vuoden aikana olleet tapetilla myös erilaisten 

maassa järjestettyjen mielenosoitusten muodossa. Ehkä yhteiskunnan heteronormatiivisuus ja käsi-

tykset normatiivisista sukupuolista ja seksuaalisuuksista ovat viimein murroksessa? Italiassa seksu-

aalivähemmistöillä on erittäin haavoittuva asema, ja väkivallan tutkimuksessa olisikin tärkeää kiin-

nittää erityistä huomiota näihin haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin. Myös muunlainen 

erilaisuus ja monimuotoisuus tulisi huomioida: aineistoni ei sisältänyt esimerkiksi yhtään vammai-

sen naisen representaatiota.  

 

Italiassa naisiin kohdistuva väkivalta näyttäisikin palautuvan pääasiassa miehen omistushaluun ja 

naisen alisteiseen asemaan, vaikka Italia halutaankin mieltää länsimaiseen tyyliin tasa-arvoiseksi 

valtioksi. Aineistoni useita naisiin kohdistuvan väkivallan tilanteesta huolestuneita tahoja mukaillen 

nostan asennekasvatuksen tärkeäksi osaksi väkivallan tilanteeseen vaikuttamista. Mikäli naissuku-

puoli voitaisiin sen italialaisessa kontekstissa ymmärtää lähtökohtaisesti arvokkaana ja tasavertaise-

na, ei naisten alistaminen olisi hyväksyttävä vaihtoehto tai sisäistetty toimintamalli. Koenkin, että 
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sukupuolten välinen (epä)tasa-arvo ja sukupuoleen liitetyt ideaalit ovat niitä tekijöitä, jotka vaikut-

tavat väkivallan ilmenemiseen ja ilmentämiseen sekä väkivaltaan suhtautumiseen. Naisiin kohdis-

tuva väkivalta tulisikin tunnustaa kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana, jonka torjumiseen 

pitäisi löytyä resursseja. Torjumisessa väkivallan paikallisiin erityispiirteisiin tulisi kiinnittää huo-

miota:  väkivallan kulttuuriseen kontekstiin liittyvät selitysmallit auttavat ymmärtämään, millaisten 

asioiden kautta väkivaltaa merkityksellistetään. Vain väkivallan paikalliset erityispiirteet tunnista-

malla ja kyseenalaistamalla on mahdollista luoda niitä paikallisia strategioita, joilla naisiin kohdis-

tuvaan väkivaltaan voidaan puuttua tunnistamalla, tunnustamalla ja tuomitsemalla. Naisiin kohdis-

tuva väkivalta on ennen kaikkea yksi merkittävimpiä ihmisoikeusrikkomuksia. Aivan kuten väki-

vallan torjumisen yleisestikin, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen tulisi olla yhteiskunnan 

keskeinen tehtävä.  

  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

91	

	

Lähdeluettelo	
 

 

Aineisto 

 

Sanomalehdet 
 
Corriere della Sera numerot 01.06.2015–30.11.2015  +oheisjulkaisuja 

La Repubblica  numerot 01.06.2015–30.11.2015 +oheisjulkaisuja 

 

Televisio 

RAI:n ja Mediasetin uutislähetyksiä ajalta 01.06.2015–30.11.2015  

Amore Criminale -televisiosarja (18. editio) 
Esitysaika:  14.09.2015–02.11.2015, maanantaisin klo 21 
Ohjelman ideointi & ohjaus: Matilde d’Errico, Maurizio Iannelli  
Tuotantopäällikkö: Guido Balzola  
Tuotanto: Ruvido / RAI 
Vastaava tuottaja: Andrea Vetuschi (Ruvido), Adriana Sodano (RAI) 
Verkko: RAI 3 
Juontaja: Barbara De Rossi 

 
Julistukset 

Pekingin julistus 1995.  
Saatavilla: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=73330 (Haettu 07.11.2015) 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, art. 3.  
Saatavilla: http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet (Haettu 07.11.2015) 

 

Raportit ja tietopaketit 

ADS 2015. I dati Ads dei quotidiani ad agosto 2015.  
Saatavilla: http://www.primaonline.it/2015/10/07/215693/i-nuovi-dati-ads-di-diffusione-della-stampa-
di-quotidiani-e-settimanali-in-agosto-e-dei-mensili-a-luglio-tabelle/  (Haettu 08.11.2015) 

Censis 2012. Italiani, individualisti pentiti. Saatavilla: http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=115635 
(Haettu 09.03.2016) 

Eures-Ansa 2009. L’omicidio volontario in Italia. Saatavilla: http://www.eures.it/lomicidio-volontario-in-italia-
rapporto-eures-ansa-2009/ (Haettu 05.02.2016) 

Eurobarometri 2014. Media Use in the European Union.  
Saatavilla: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_media_en.pdf  
(Haettu 08.11.2015) 

Eurostat 2015. Intentional Homicide Victims by Age and Sex. Number and Rate for the Relevant Age and Sex Groups. 
Saatavilla: http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database# (Haettu 09.03.2016) 

FRA 2014. Violence against Women. An EU-wide Survey.  
Saatavilla: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-
results-report   (Haettu 07.11.2015) 

Grieff, Sharina 2010. No Justice in Justifications. Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradi-
tion. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women. 
 Saatavilla: http://www.violenceisnotourculture.org/content/no-justice-justifications-violence-against-
women-name-culture-religion-and-tradition (Haettu 05.02.2016) 

ISTAT 2015. Come cambia la vita delle donne 2004–2014. Istat, Roma.  
Naisten Linja 2015. Väkivallan muodot.  

Saatavilla: https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/vakivallan-muodot/ (Haettu 08.11.2015) 



	
	

92	

THL 2015. Hyvinvointi- ja terveyserot. Työllisyys. Saatavilla: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-
terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/tyollisyys (Haettu 09.03.2016) 

Treccani-tietosanakija. Saatavilla: http://www.treccani.it/enciclopedia/ (Haettu 10.04.2016) 
Ulkoasiainministeriö 31.7.2015. Istanbulin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.  
        Saatavilla: http://um.fi/public/default.aspx?contentid=332281&contentlan=1&culture=fi-FI (Haettu 

08.11.2015) 
UN 2015. The World’s Women 2015 Trends and Statistics. Violence Against Women.  

Saatavilla: http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html (Haettu 07.11.2015) 
UNODC 2014. Global Study on Homicide 2013.  

Saatavilla: https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 
(Haettu 09.03.2016) 

WHO 2016. Violence Against Women.  
Saatavilla: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ (Haettu 09.03.2016) 
 

 
Mielipidekirjoitukset ja nettiuutiset  

Chiarelli, Maria 2015. Bari, picchia e stupra la fidanzata che non gli rivela la password di Facebook: 33enne in manette. 
Saatavilla: http://bari.repubblica.it/cronaca/2015/10/24/news/picchia_fidanzata_facebook-125802379/ 
(Haettu 10.04.2016) 

Gasperetti, Marco 2015. Ragazza violentata sul treno Livorno-Pisa. Arrestato un ventenne.  
Kommentit saatavilla: http://www.corriere.it/cronache/15_luglio_18/ragazza-violentata-treno-livorno-
pisa-arrestato-ventenne-c8c4b450-2d40-11e5-ab2f-03a10057a764.shtml (Haettu 10.04.2016)  

JGB 2015. Lo stupro è equivalente al sesso allora? Le domande dei miei studenti italiani.  
Saatavilla: http://27esimaora.corriere.it/articolo/lo-stupro-e-equivalente-al-sesso-allora-le-domande-dei-
miei-studenti-italiani/ (Haettu 10.04.2016) 

Marano, Hara 2009. Jealousy. Love’s Destroyer.  
Saatavilla: https://www.psychologytoday.com/articles/200907/jealousy-loves-destroyer (Haettu 
10.04.2016)  

Natale, Maria Serena 2016. Bauman che errore sovrapporre il terrorismo all’immigrazione.  
Saatavilla: http://www.corriere.it/politica/16_marzo_25/bauman-che-errore-sovrapporre-terrorismo-all-
immigrazione-a7a9d6c2-f1fa-11e5-8e82-ccf80e9a48c0.shtml (Haettu 10.04.2016) 

Polchi, Vladimiro 2015. Emergenza migranti, 40 cose da sapere. Saatavilla: 
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/09/01/news/migranti_profughi_cose_da_saper
e_domande_risposte_faq-121963703/ (Haettu 10.04.2016) 

Redazione La Repubblica Roma 2015. Lo stupro di piazzale Clodio, il militare si difende. Rapporto sì, ma non c’è stata 
violenza. Saatavilla: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/07/02/news/la_violenza_di_piazzale_clodio_il_marinaio_respin
ge_tutte_le_accuse-118173192/ (Haettu 10.04.2016)  

Redazione Orticalab 2012. L’Aquila, stupro o sesso estremo finito in tragedia?  
Saatavilla: http://www.orticalab.it/L-Aquila-stupro-o-sesso-estremo (Haettu 10.04.2016) 

Ricci, Maurizio 2015. Euro e rifugiati, le due crisi che consumano l’Ue socialdemocratica. Saatavilla: 
http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2015/11/14/news/euro_e_rifugiati_le_due_
crisi_che_consumano_l_europa_socialdemocratica-127285009/?ref=search (Haettu 10.04.2016) 

Sacchettoni, Ilaria 2015. Sono un poliziotto, seguimi. Stupro di una 15enne a Roma.  
Kommentit saatavilla: http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_01/sono-poliziotto-seguimi-
stupro-una-15enne-roma-62c471c0-1faf-11e5-a401-e3fdb427a19f.shtml (Haettu 10.04.2016)  

Somma, Nadia & De Maglie, Mario 2012. Femminicidio, se l’uomo uccide è la colpa della donna. 
Saatavilla: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/24/femminicidio-se-luomo-uccide-e-colpa-della-
donna/304488/ (Haettu 10.04.2016)  

Tatsos, Maria 2012. Il silenzio degli uomini. Intervista alla saggista Iaia Caputo. Saatavilla: 
http://www.elle.it/Magazine/intervista-iaia-caputo-il-silenzio-degli-uomini (Haettu 10.04.2016)  

Tedesco, Laura 2015. Picchia la convivente e accoltella il figlio di lei, arrestato un Veronese. Saatavilla: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/22-settembre-2015/picchia-convivente-
accoltella-figlio-lei-arrestato-veronese--2301954883513.shtml (Haettu 10.04.2016) 

Tripodi, Giuseppe 2012. Sesso estremo solo se entrambi lo vogliono. Altrimenti è stupro. Saatavilla: 
http://www.sentenze-cassazione.com/sesso-estremo-solo-se-entrambi-lo-vogliono-altrimenti-e-stupro/ 
(Haettu 10.04.2016) 

Vicinelli, Luisa 2015. Perché c’è ancora bisogno di femminismo. Saatavilla: 
http://www.adessopariopportunita.com/perche-ce-ancora-bisogno-di-femminismo/ (Haettu 10.04.2016)  

 



	
	

93	

Tutkimuskirjallisuus 
 

Ahmed, Sara 1998. Differences That Matter. Feminist Theory And Postmodernism. Cambridge University Press, Cam-
bridge.  

Ahmed, Sara 2004. Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press, Edinburgh.  
Baldry, Anna 2008. Uomini che uccidono. Centro Scientifico Editore, Torino. 
Baldry, Anna 2014. Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio. Franco-

Angeli, Milano. 
Band-Winterstein, Tova & Eisikovits, Zvi 2009. Aging Out of Violence. The Multiple Faces of Intimate Violence Over 

the Life Span. Qualitative Health Research 19(2)/2009, 164–180. Sage Pubblications. 
Beauvoir, Simone de 1987. The Second Sex. Penguin Books, Harmondsworth. 
Blaut, James 1993. The Colonizer’s Model of the World. Geographical Diffusionism And Eurocentric History. The 

Guilford Press, New York.  
Brown, Jason 2012. Love and Other Emotions. On the Process of Feeling. Kamac Books, Lontoo. 
Bruni, Francesco 1987. L’italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura. Utet Libreria, Torino. 
Butler, Judith 1993. Bodies that Matter. One the Discursive Limits of Sex. Routledge, New York.  
Butler, Judith 1999. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, New York. 
Cahill, Ann J. 2001. Rethinking Rape. Cornell University Press, Ithaca. 
Crocket, Cailin, Brandl, Bonnie & Dabby, Firoza 2015. Survivors in the Margins: The Invisibility of Violence Against 

Older Women. Journal of Elder Abuse & Neglect 27(4-5)/2015, 291–302. Routledge.  
Dijk, Teun A. van 2008. Discourse and Context. A Socio-Cognitive Approach. Cambridge University Press, Cambridge. 
Dominguez-Ruvalcaba, Héctor  & Corona, Ignacio 2010. Gender Violence at the U.S.-Mexico Border:  
           Media Representation and Public Response. University of Arizona Press, Tucson Arizona. 
Duggan, Christopher 1998. Breve storia d’Italia. Piemme, Casale Monferrato.  
Eerikäinen, Hannu 2006. Halu ja nautinto järjen haasteena. Teoksessa Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.) 

2006. Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat, 13–43. Gaudeamus, Helsinki.   
Evans, Jessica & Hall, Stuart (toim.) 1999. Visual Culture. The Reader. Sage Pubblications, Lontoo. 
Foucault, Michel 1990. The History of Sexuality Vol 1. An Introduction. Penguin Books, Lontoo. 
Frederick, Kevin 2008. Who will separate us? Journal of Religion & Abuse 8(4)/2008, 67–72. Haworth Press.  
Gauntlett, David 2008. Media, Gender and Identity. Routledge, Lontoo.  
Ghafournia, Nafiseh 2014. Culture, Domestic Violence and Intersectionality. Beyond the Dilemma of Cultural Relativ-

ism and Universalism. The International Journal of Critical Cultural Studies 11(2)/2014, 23–32. 
Common Ground Publishing.  

Gill, Rosalind 2006. Gender and the Media. Polity Press, Cambridge.  
Graham-Kevan, Nicola & Archer, John 2011. Violence During Pregnancy. Investigating Infanticidal Motives. Journal 

of Family Violence 26(6)/2011, 453–458. Springer.    
Grifoni, Giacomo 2013. Non esiste una giustificazione. L’uomo che agisce violenza domestica verso il cambiamento. 

Romano editore, Firenze. 
Harding, Jennifer & Pribram, Deidre 2002. The Power of Feeling. Locating Emotions in Culture. European Journal of 

Cultural Studies 5/2002, 407-426. Sage Pubblications.  
Hearn, Jeff 1994. Organization(s) of Violence. Men, Gender Relations, Organizations and Violence. Sage Pubblica-

tions, Thousand Oaks.  
Hearn, Jeff 1998a. Men, Gender Divisions and Welfare. Routledge, Lontoo. 
Hearn, Jeff 1998b. The Violences of Men. How Men Talk About and How Agencies Respond to Men’s  
           Violence to Women. Sage Publications, Lontoo.  
Hearn, Jeff & Parkin, Wendy 2001. Gender, Sexuality and Violence in Organizations. Sage Pubblications, Lontoo. 
Heiskanen, Markku & Piispanen, Minna 1998. Usko, toivo, hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille  
        tekemästä väkivallasta. Tilastokeskus, Helsinki.  
Hokoda, Audrey, Del Campo, Miguel & Ulloa, Emilio 2012. Age and Gender Differences in Teen Relationship Vio-

lence. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 21/2012, 351–364. Routledge.  
Honkatukia, Päivi 2008. Nuorena koettu seksuaalinen väkivalta selviytymisen näkökulmasta. Teoksessa Näre, Sari & 

Ronkainen, Suvi (toim.) 2008. Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 84–105. 
Yliopistokustannus, Rovaniemi. 

Humphries, Drew 2009. Women, Violence and the Media. Northeastern University Press, Boston. 
Hurtig, Johanna 2013. Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Vastapaino, Tampere. 
Husso, Marita 2003. Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. Vastapaino, Tampere. 
Iacona, Riccardo 2012. Se questi sono gli uomini. Chiarelettere, Milano. 
Järvinen-Tassopoulos, Johanna 2007. Suomalaisena naisena Kreikassa. Arki, muukalaisuus ja nykyisyys ranskalaisen 

sosiologian näkökulmasta. Minerva, Helsinki. 



	
	

94	

Kane, Michael, Green, Diane & Jacobs, Robin 2010. Perceptions of Intimate Partner Violence, Age and Self-
Enhancement Bias. Journal of Elder Abuse & Neglect 23(1)/2010, 89–114. Routledge. 

Kar, Heidi & O’Leary, Daniel 2013. Patterns of Psychological Aggression, Dominance and Jealousy within Marriage. 
Journal of Family Violence 28(2)/2011, 109-111. Springer.    

Keskinen, Suvi 2010. Sukupuolistunut väkivalta. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula 
(toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen, 243–254. Vastapaino, Tampere. 

Kinnunen, Taina 2006. Silikoni-implantit omaksi iloksi? Teoksessa Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.) 2006. 
Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat, 160–182. Gaudeamus, Helsinki.   

Kitzinger, Jenny 2006. Media Coverage of Sexual Violence Against Women and Children. Teoksessa  Ross, Karen & 
Byerly, Carolyn (toim.) 2006. Women And Media. International Perspectives, 13–38. Blackwell, Mal-
den. 

Knaus, William J. 2012. The Cognitive Behavioral Workbook of Depression. A Step-by-Step Program. New Harbinger 
Pubblications, Oakland.  

Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.) 2010. Representaatio. Gaudeamus, Helsinki. 
Kosut, Mary 2012. Encyclopedia of Gender in Media. Sage Pubblications, Thousand Oaks.  
Lattu, Emmi 2008. Naisten tekemä väkivalta. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) 2008. Paljastettu intiimi. 

Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 168–192. Yliopistokustannus, Rovaniemi. 
Lidman, Satu 2011. Häpeä. Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Atena, Jyväskylä.  
Lidman, Satu 2015. Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus, Helsinki. 
Lykke, Nina 2010.  Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. Routledge, New 

York. 
Massey, Doreen 2008. Samanaikainen tila. Vastapaino, Tampere. 
Morley, David 2000. Home Territories. Media, Mobility and Identity. Routledge, Lontoo. 
Mäkelä, Anna 2008. Raiskaus ja kosto televisiossa. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) 2008. Paljastettu 

intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 282–307. Yliopistokustannus, Rovaniemi. 
Napoli, Philip 2011. Audience Evolution. New Technologies and the Transformation of Media Audiences. Columbia 

University Press, New York. 
Niemi-Kiesiläinen, Johanna 2004. Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta. WSOY, Helsinki.  
Nyqvist, Leo 2008. Seksuaalinen väkivalta parisuhteessa. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) 2008. Palja-

stettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 129–167. Yliopistokustannus, Rovaniemi. 
Näre, Sari (toim.) 1999. Tunteiden sosiologiaa. Elämyksiä ja läheisyyttä. Suomen Kirjallisuuden Seura,  
         Helsinki. 
Näre, Sari & Oksanen, Atte 2008. Virtuaaliruumiillisuus imaginaarisena väkivaltana. Teoksessa Näre, Sari & Ron-

kainen, Suvi (toim.) 2008. Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 259–281. Yli-
opistokustannus, Rovaniemi. 

Paasonen, Susanna 2010. Sukupuoli ja representaatio 2010. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-Maija & Juvonen, 
Tuula (toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen, 39–49. Vastapaino, Tampere. 

Piispa, Minna 2008. Väkivallan muodot heteroseksuaalisissa parisuhteissa. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi 
(toim.) 2008. Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 106–128. Yliopisto-
kustannus, Rovaniemi. 

Popescu, Marciana, Drumm, René, Mayer, Sylvia et al. 2009. Because of My Beliefs That I Had Acquired from the 
Church. Religious Belief-based Barriers for Adventist Women in Domestic Violence Relationships. So-
cial Work & Christianity 36(4)/2009, 394–414. Journal of the North American Association of Chris-
tians in Social Work. 

Pyynönen, Anu 2013. Diskurssianalyysi. Tapa tutkia, tulkita ja olla kriittinen. University of Jyväskylä,  
          Jyväskylä. 
Radford, Jill & Russell, Diana E. H. (toim.) 1992. Femicide. The Politics of Woman Killing. Open University Press, 

Buckingham.  
Ragnedda, Massimo 2012. Medios de comunicación masiva y la mujer en Italia. De la violencia simbólica a la violencia 

física. Trayectorias 14(35), 27–43. Universidad Autonoma de Nuevo Leon. 
Reale, Elvira 2011. Maltrattamento e violenza sulle donne. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio. 

FrancoAngeli, Milano. 
Richardson, Niall & Wearing, Sadie 2014. Gender in the Media. Palgrave Macmillan, Hampshire. 
Ronkainen, Suvi 2008. Intiimi loukkaus ja haavoittuvuus. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) 2008. Palja-

stettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 43–83. Yliopistokustannus, Rovaniemi. 
Ronkainen, Suvi & Näre, Sari 2008. Intiimin haavoittava valta. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.) 2008. 

Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa, 7–40. Yliopistokustannus, Rovaniemi. 
Ross, Karen & Byerly, Carolyn M. (toim.) 2006. Women and Media. International Perspectives. Blackwell, Malden. 
Ross, Karen 2013. The Handbook of Gender, Sex and Media. Wiley-Blackwell, Malden. 
Rossi, Leena-Maija 2003. Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Gaudeamus, Helsinki. 



	
	

95	

Rossi, Leena-Maija 2010. Sukupuoli ja seksuaalisuus, erosta eroihin. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-Maija & 
Juvonen, Tuula (toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen, 21–38. Vastapaino, Tampere. 

Rumford, Chris 2008. Cosmopolitan Spaces. Europe, Globalization, Theory. Routledge, New York. 
Shepherd, Laura J. 2012. Gender, Violence and Popular Culture. Telling Stories. Routledge, New York.  
Stokes, Jane 2012. How to do Media and Cultural Studies. Sage Publications, Lontoo.  
Sumiala, Johanna 2010. Median rituaalit. Johdatus media-antropologiaan. Osuuskunta Vastapaino, Tampere. 
Taylor, Rae & Jasinski, Jana L. 2011. Femicide and the Feminist Perspective. Homicide Studies 15/2011,  
           341-362. Sage Publications.  
Thornham, Sue 2007. Women, Feminism and Media. Edinburgh University Press, Edinburgh.  
Ulivieri, Simonetta 1997. Educare al femminile. ETS, Pisa. 
Ulivieri, Simonetta 2013. Femminicidio e violenza di genere. Pedagogia oggi 2/2013, 169–179. Siped. 
Valovirta, Elina 2010. Ylirajaisten erojen politiikkaa. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula 

(toim.) 2010. Käsikirja sukupuoleen, 92–105. Vastapaino, Tampere. 
Vecina, Maria, Chacón F. & Pérez-Viejo, J. M. 2015. Moral Absolutism, Self-Deception, and Moral Self-Concept in 

Men Who Commit Intimate Partner Violence. A Comparative Study With an Opposite Sample. Vio-
lence Against Women 22(1)/2015, 3–16. Sage Pubblications.  

Weiss, Gilbert & Wodak, Ruth (toim.) 2003. Critical Discourse Analysis. Theory and Interdisciplinarity.  
          Palgrave Macmillan, Basingstoke.  
Verloo, Mieke (toim.) 2007. Multiple Meanings of Gender Equality. A Critical Frame Analysis of Gender  
         Policies in Europe. Central European Union Press, Budapest.  
Wilke, Dina & Vinton, Linda 2003. Domestic Violence and Aging: Teaching About Their Intersection. Journal of So-

cial Work Education 39(2)/2003. Council on Social Work Education. 
Wodak, Ruth & Chilton, Paul (toim.) 2005. A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis. J. Benjamins,  
         Amsterdam. 
Wodak, Ruth & Meyer, Michael (toim.) 2009. Methods of Critical Discourse Analysis. Sage Publications  
         Los Angeles.  
Zink, Therese, Regan, Saundra, Jacobson Jeffrey & Pabst, Stephanie 2003. Cohort, Period and Aging Effects. A Quali-

tative Study of Older Women’s Reasons for Remaining in Abusive Relationships. Violence Against 
Women 9(12)/2003, 1429–1441. Sage Pubblications. 

 


