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1. Johdanto 
 
 
Tämä työ lähestyy oikeuden ja politiikan välistä suhdetta pääasiassa Carl Schmittin 

tekstien kautta. Koska Schmittin aikana sosiaalisen järjestyksen perusmuotona oli valtio, 

tässä työssä käsitellään Schmittin valtion teoriaa. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda 

kuva siitä, miten Carl Schmittin poliittinen valtioteoria rakentuu hänen liberalismin kri-

tiikkinsä ympärille. Tarkastelen Schmittin valtioteoriaa erityisesti hänen vihollisen käsit-

teen kautta, sillä vihollisen nimeämisen kautta muodostunut poliittinen ykseys on Schmit-

tille koko hänen poliittisen teoriansa lähtökohta.  

 

Tutkielman lähtökohtana on tutkia Carl Schmittin valtioteoriaa pääasiassa valtion sisäisen 

ja ulkoisen järjestyksen konstruktion kautta. Tutkimuksen tarkoitus ei kuitenkaan ole ai-

noastaan kuvata tuota sosiaalisen järjestyksen muotoa ja tilaa, vaan tarkoituksena on 

myös ymmärtää, miten Schmittin valtioteoria rakentuu myös poliittisena valtioteoriana. 

Schmittille kaikilla käsitteillä on poleeminen luonne.1 Siten myös hänen oma poliittinen 

teoriansa tulee olla luonteeltaan poleeminen. Tämä tutkimus esittää Schmittin valtioteo-

rian asettuvan poleemisesti vastakkain liberalistisen teorian kanssa. Tutkimus pyrkii siten 

vastaamaan kysymykseen siitä, miten Schmitt rakentaa valtioteoriansa poleemisesti suh-

teessa liberalistiseen käsitykseen maailman järjestyksestä ja tilasta.  

 

Tämä tutkimus perustuu Schmittin kolmen teoksen, Konstitutionaalisen teorian, 

Poliittisen käsitteen ja Theorie des Partisanen yhtäaikaiseen lukemiseen. Kaksi 

ensimmäistä teosta ilmestyivät suunnilleen samaan aikaan ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen, kun taas Theorie des Partisanen ilmestyi vasta vuonna 1963 Poliittisen teorian 

toisen painoksen aikaan. Teoksia on kuitenkin syytä käsitellä yhdessä, sillä Schmittin 

partisaaniteoria on kirjoitettu nimenomaisesti Poliittisen käsitettä selventäväksi 

teokseksi. Schmittin kirkkaassa ajattelussa oikeuden suhde politiikkaan, sekä politiikan 

suhde oikeuteen rakentaa kokonaisuuden, jonka keskiössä on järjestyksen luonne. 

Schmittin aikana tuo järjestys on perustunut valtion muotoon, mutta se on vain eräällä 

tavalla sattumaa sinänsä. Ennen valtiota oli olemassa sosiaalinen järjestys, sekä valtion 

jälkeinen tila muodostaa lopulta seuraavan sosiaalisen järjestyksen. Schmittin ajatuksia 

voi helposti heijastaa näin myös tämän päivän sosiaaliseen järjestyksen muotoon ja tilaan. 

 
1 Schmitt 2015, s. 35–36. 
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Sosiaalisen järjestyksen perustan ja kehityksen tuntemalla on helpompi peilata myös sii-

hen, mihin tämän päivän sosiaalinen järjestys, valtio, on matkalla. Schmittille valtio so-

siaalisen järjestyksen muotona on ainoastaan yksi vaihe tai aikakausi sosiaalisen yhteisön 

ja järjestyksen historiassa. Valtion asema on muuttunut ja valtio itsessään muuttaa muo-

toaan. Schmittille tämä aseman ja muodon muutos oli uhka, mutta myös tavallaan hänen 

tarinansa jatko.  

 

Schmittin Poliittisen käsite (Der Begriff des Politischen) ilmestyi alun perin saksalaisessa 

aikakausilehdessä Archiv für Sozialwissenschaft jo vuonna 1927. Vaikka teos 

käsitteleekin nimensä mukaisesti poliittisen käsitettä, on sen perusta valtiossa ja valtion 

käsitteen ymmärtämisessä poliittisen käsitteen kautta. Juuri valtio oli Schmittin ajattelun 

keskiössä käytännössä koko 1920-luvun. Schmittille valtio näyttäytyi 1500-luvulla 

syntyneenä valtiona, jolla oli edelleen hallussa poliittisen monopoli. Poliittisen 

monopolin myötä valtiolla oli yksinomainen valta päättää sen vihollisesta, sekä oikeus 

uhrata henkiä tuon vihollisen edessä.2 Valtio oli Schmittille siten järjestyksen keskeisin 

toimija, jonka asemaa hän pyrki teoreettisessa ajattelussaan vahvistamaan. Schmitt 

kuitenkin itselleen valitettavasti joutui kokemaan valtiollisen aikakauden lopun jo 1930-

luvulla, kansallissosialistisen puolueen noustessa valtaan Saksassa. Kansallissosialismin 

nousu kadotti valtion erillisenä ja itsenäisenä auktoriteettina ja poliittisen monopolin 

omistajana, eikä valtiota siten enää ollut olemassa sellaisessa muodossa, jollaiseksi se oli 

1500-luvulta lähtien rakentunut.3 1930-luvulta lähtien Schmittin tuotanto siirtyi 

käsittelemään yhä enemmän kansainvälisen oikeuden kysymyksiä, ja Schmittin 

konkreettisen järjestyksen ajattelu käsitti yhä enemmän kansainvälistä tilaa koskevaa 

ajattelua.4  

 

Valtiosääntöteoria on Schmittin teoksista ehkä vähiten ristiriitainen ja sitä voidaan pitää 

yhtenä Schmittin merkittävimpänä teoksena. Konstitutionaalinen teoria on Schmittille 

eräänlainen reflektio Weimarin tasavallan perustuslaista.  Weimarin tasavallan perustus-

laki oli seurausta poliittisesta vallankumouksesta, joka muutti Saksaa poliittisesti, sosiaa-

lisesti ja oikeudellisesti mahdollistamalla poliittiset, sosioekonomiset ja kulttuuriset 

 
2 Ojakangas 2001, s. 109. 
3 Ibid s., 117. 
4 Ks. esim. Koskenniemi 2001 
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muutokset Saksassa.5 Weimarin tasavallan uusi perustuslaki peilasi siten näitä uusia mah-

dollisuuksia. Schmittille Weimarin tasavallan uusi perustuslaki oli liberalistinen perus-

tuslaki, jonka epäpoliittisuus oli vähintäänkin hankala. 

 

Schmittin tutkielma Theorie des Partisanen on merkittävän vähälle huomiolle jäänyt 

Schmittin teos.6 Tutkielma perustuu kahteen Schmittin vuonna 1962 pitämään luentoon, 

ja se käsittelee pääasiassa sodan muutosta 1900-luvun puolen välin jälkeisessä maail-

massa. Sodankäynnin muutoksen keskeisimpänä selittäjänä Schmitt esittää vihollisen 

muuttumisen perinteisestä vihollisen käsitteestä kohti uudenlaista taistelijaa, partisaania 

kohtaan. Sinänsä yllättävää on, että Schmittin teoria partisaaneista ei ainakaan toistaiseksi 

ole saanut osakseen muuta kuin suhteellisen vähäistä huomioita. Tutkielmassaan Schmitt 

esittelee kaksi uudenlaista vihollisen muotoa ja sitä kautta tarkentaa hänen tunnettua ja 

osittain ristiriitaiseksikin jäänyttä teostaan Poliittisen käsitettä.7 Schmitt on tarkoittanut 

teoksensa Poliittisen käsitettä tarkentavaksi teokseksi ja sellaisena myös helposti näyttäy-

tyy. Partisaaniteoria on kuitenkin kirjoitettu tutkielmana myös itsenäiseksi teokseksi.8 It-

senäisenä teoksena se kertoo muutoksista sodankäynnissä sekä sodan määritelmissä, sekä 

uudenlaisista sodan muodoista ja sen näyttämöistä. Teos kuvaa ja selittää siten uuden-

laista sodan muotoa, joka syntyi Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.  

 

Schmitt henkilönä on ristiriitainen ja hänet monet teoksensa ovat usein monitulkintaisia. 

Schmittiä on käytetty omien tavoitteiden edistämiseen niin poliittisesta oikeistosta, kuin 

myös vasemmistotakin, ja molemmat äärilaitoja myöten. Tähän osasyynä voitaneen pitää 

Schmittin kirjoitusten kryptistäkin tyyliä, mutta myös hänen ristiriitaisuuksiaan 

herättänyttä henkilökuvaa ja persoonaa.  

 

Carl Schmitt syntyi vuonna 1888 keskiluokkaiseen katolilaiseen perheeseen Plettenber-

gin pienessä kaupungissa Westfalenissa. Schmitt kuoli vuonna 1985 samassa pienessä 

kaupungissa, jossa hän oli 96 vuotta aiemmin syntynyt. Hän ehti pitkän elämänsä aikana 

kokea Saksan monet eri poliittiset aikakaudet omakohtaisesti. Schmitt liittyi NSDAP:n 

jäseneksi lähes välittömästi Hitlerin noustua valtaan ja hänet nimitettiin 

 
5 Dyzenhaus 1999, s. 17–37. 
6 Slomp 2005, s. 503.  
7 Ruiter 2012, s. 53. 
8 Schmitt 2015, s. 21. 
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valtiosääntöoikeuden professoriksi Berlinin yliopistoon samana vuonna. Schmitt kuiten-

kin erotettiin kaikista puolueen luottamustehtävistä jo vuonna 1936. Puolueessa häntä 

syytettiin mm opportunismista ja ideologisesta epäpuhtaudesta, sekä kyvyttömyydestä ja 

haluttomuudestaan ajatella puhtaasti rodullisin termein, sekä jopa epänatsismistaan. Hän 

kuitenkin pysyi puolueen jäsenenä aina toisen maailmasodan päättymiseen asti. Toisen 

maailmasodan jälkeen Schmitt pidätettiin hänen kytköksistään natsipolitiikkaan. Hän oli 

syytettynä Nürnbergin oikeudenkäynnissä, mutta vapautettiin syytteistä. Siitä huolimatta 

Schmitt ei saanut jatkaa enää yliopistolla eikä missään Saksan valtiollisissa tehtävissä.9 

 

Toisen maailmansodan jälkeen Schmitt tutki ja kirjoitti Thomas Hobbesista, mutta oli 

kiinnostunut myös oman aikansa kansainvälisistä oikeustieteilijöistä. Hän piti synnyin-

kaupungistaan Plettenbergistä käsin kirjeenvaihtoa Euroopan keskeisimpiin ajattelijoihin 

ja jatkoi kirjoittamistaan ja julkaisemista aina kuolemaansa asti. Hän oli länsimaisen li-

beralismin vankkumaton kriitikko, mutta myös neuvostokommunismin arvostelija.10 

Schmittistä julkaistiin ensimmäinen akateeminen tutkimus vuonna 1983. Joseph Ben-

derskyn teos Carl Schmitt11 käsitteli Schmittin henkilöä hyvin myötämielisesti ja sai ai-

kaan siten suuren kiinnostuksen Schmittistä henkilönä. Julkaisun myötä kiinnostus ni-

menomaisesti Carl Schmittin henkilöön heräsikin hänen kirjoitustensa rinnalle. Kirjoi-

tukset Schmittin henkilöstä on vähintään yhtä monimuotoiset, kuin hänen kirjoitustensa 

tulkintakin. Tästäkin huolimatta on selvää, että Schmitt ei ollut pelkästään merkittävä 

ajattelija, vaan hän vaikutti myös aktiivisesti oman aikansa politiikkaan. Hänen kirjoituk-

sensa vaikutti Saksan poliittisen historian tapahtumiin, mutta samanaikaisesti se myös 

kuvasi tuon ajan tapahtumia.12 Schmitt toimi neuvonantajana poliittisessa päätöksente-

ossa, osallistui poliittisiin oikeudenkäynteihin, sekä oikeutti juridisesti poliittisia päätök-

siä. Schmitt oli siten sekä oman aikansa intellektuelli, mutta myös poliittinen filosofi. 

Hankalimman osan Schmittin henkilöhistoriastaan näyttelee hänen antisemitistinen ajat-

telunsa, joka konkretisoitui Hitlerin noustua valtaan 1933. Schmittin juutalaisvastaisuus 

ja hänen suhteensa kansallissosialistiseen puolueeseen sekä Hitlerin politiikkaan on vai-

kuttanut merkittävästi siihen, että Schmittin henkilöhahmo on edelleen kiistelty ja risti-

riitainen.13   

 
9 Ojakangas 2004, s. 13. 
10 Schmitt 2011, s. 2.  
11 Ks. Bendersky 1983 
12 Caldwell 2005, s. 358. 
13 Ibid. s. 359-363. 
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Schmittin kirjoitusten poliittisista tarkoitusperistä on esitetty useitakin eri tulkintoja.14 

Schmitt kirjoittaa ikään kuin tarkoituksellisen epäsystemaattisesti siten, että hänen teo-

reettinen ja poliittinen positionsa pysyy piilossa.15 Tällainen tyyli väistämättäkin houkut-

taa luovalle tulkinnalle. Tämä seikka tiedostaen tässä tutkimuksessa pyritäänkin liikku-

maan mahdollisimman pienellä tulkinalla ja Schmittin kolmen teoksen luenta pyrkii kes-

kittymään Schmittin henkilöhahmon sijasta yksinomaan hänen ajatteluunsa. Työssä mah-

dollisesti esiin tulevaa luovaa pohdintaa käytetään tässä tutkimuksessa aina akateemisen 

tutkimuksen laatuvaatimuksien mukaisesti. 

 

Schmittin kirjoituksissaan käyttämä käsitteistö on vähintäänkin hankala. Tämä johtuu 

ainakin osittain siitä, että teosten alkuperäiskieli on saksa. Valtiosääntöteorian käsitteistä 

konstitutionalismi, perustuslaki ja perustuslait, valtiosääntö ja valtiosääntölait, ovat 

suomennettuina käsitteinä osittain toistensa kanssa synonyymejä, joten niiden käyttö ei 

siten suomenkielisessä kirjoituksessa ole aivan yksiselitteistä. Tässä työssä käsitteitä 

käytetään kuitenkin siten, että niiden saksankielinen erityisnyanssi pyritään mahdollisim-

man tarkasti selittämään aina kunkin käsitteen kohdalla erikseen. 

 

Tässä työssä Schmittin kolmea teosta käsitellään pääasiassa aatehistoriallisesti. Vaikka 

Schmittiä olisi ehdottoman mielenkiintoista lukea myös osana nykypäivän oikeus- ja 

yhteiskuntafilosofista kontekstia, tässä työssä pääpaino on lukea Schmittiä osana hänen 

oman aikansa oikeusfilosofiaa. Siten vertailua 1900-luvun alkupuolen oikeusteorian 

merkittäviin ajattelijoihin, kuten Kelseniin ja Straussiin ei voi välttää. Joitain viittauksia 

kuitenkin myös nykyajan oikeudellisiin ajattelijoihin esitellään viimeisessä, 

johtopäätöksiä kokoavassa luvussa.  

 

Oikeuden ja politiikan välisen suhteen ymmärtäminen edellyttää tarkempaa käsitteiden 

tarkastelua. Carl Schmitt kirjoitti sekä politiikan suhteesta oikeuteen, että oikeuden 

suhteesta politiikkaan. Tämä tutkielma keskustelee poliittisen ja oikeudellisen rajapin-

nassa, sillä juuri tuossa rajapinnassa näyttäytyy myös ihmisen sosiaalisen järjestyksen 

muoto. Poliittisen ja oikeudellisen rajan määrittäminen jatkuvassa yhteiskunnallisen 

muutoksen tilassa, ja vallan uudelleenjaon hetkissä on aina haastava tehtävä. Kun oikeus 

 
14 Ibid. s. 358. 
15 Caldwell 1997, s. 60; 40-41; Neumann 2000, s. 28  
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politisoidaan ja poliittinen katoaa oikeudelliseksi, yhteiskunnan kriisiytyessä palaaminen 

1900-luvun alun oikeusteoreetikon kirjoituksiin tuo ymmärrystä oman aikamme tapahtu-

miin. Carl Schmitt osuu erinomaisella tavalla juuri asian ytimeen keskustelussa, jossa 

oikeus ja politiikka kohtaavat, ja ihmisen sosiaalinen järjestys hakee uutta muotoaan. 

 

Tutkimuksessa käsitellään pääasiassa Carl Schmittin kolmea teosta. Tutkimus etenee si-

ten, että Schmittin kolme teosta esitellään jokainen omassa alaluvussaan. Tutkimuksen 

viimeisessä luvussa esitetään Schmittin liberalismin kritiikki siten, kuin se näyttäytyy tä-

män päivän poliittisessa tilassa ja sosiaalisessa järjestyksessä. Vaikka tutkimus liikkuukin 

oikeuden ja politiikan käsitteiden parissa, voitaneen kirjoitusta kuitenkin luonnehtia kuu-

luvaksi tutkimussuuntana teoreettiseen oikeussosiologiaan. Teoreettinen oikeussosiolo-

gia onkin tutkielman tieteellinen keskustelu, ja samalla myös tutkimuksen akateeminen 

koti. 
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2. Poliittisen käsite 
 
 

”Valtion käsite edellyttää poliittisen käsitettä” 
 
 

Valtio on nykyaikaisen maailman poliittisista yksiköistä kaikista keskeisin. Vaikka glo-

balisaation onkin aivan viimeisinä vuosikymmeninä muuttanut valtion roolia ja asemaa 

poliittisena toimijana, on valtion merkitys poliittisena toimijana siitä huolimatta edelleen 

kiistattoman keskeinen.16 Oikeudellisesti tarkasteltuna valtion käsite on välttämätön. Val-

tio toimii juridisena konstruktiona niin sen sisäisen sosiaalisen järjestyksen, kuin myös 

kansainvälisen oikeudellisen ja poliittisen toiminnan ehtona. Julkisoikeudellinen todelli-

suus tapahtuu nimenomaisesti valtion oikeudellisen konstruktion kautta. Valtio on siten 

oleellinen osa julkisoikeudellista ajattelua.17 

 

Valtio mielletään oikeudellisen todellisuuden rinnalla myös poliittiseksi. Oikeus ja poli-

tiikka on siten väistämättä nykymuotoisessa valtiossa toistensa edellytyksiä. Schmittin 

kysymyksenasettelu ja hänen tutkielmansa problematiikkaa nojaakin hänen tyytymättö-

myyteensä poliittisen käsitteen olemassa olevista määritelmistä: ”Valtio näyttäytyy (täl-

löin) jonakin poliittisena, poliittinen puolestaan jonakin valtiollisena – mikä on selvästi-

kin epätyydyttävä kehämääritelmä”.18 Schmittille valtion ja poliittisen suhde vaatii siten 

jotain konkreettisempaa määritelmää.  

 

Valtion määritteleminen oli jo pitkään ollut saksalaisten oikeusoppineiden ja poliittisten 

ajattelijoiden kiinnostuksen keskipisteessä. Schmittille valtion määritelmä tuli perustaa 

syvemmälle poliittisen (der politische) käsitteen ymmärtämiselle. Schmittille hänen tut-

kielmansa lähtökohta ja tavoite oli juurikin valtion transsendenttisen edellytyksen tavoit-

taminen ilman, että se supistuu ainoastaan poliittisen määritelmän omiin ehtoihin.19 

Schmittille ”valtion käsite edellyttää poliittisen käsitettä”,20 joten valtion teoreettinen pe-

rusta rakentuu Schmittille aikaan ennen valtiota.   

 

 
16 Huber – Lange – Leibfried – Levy – Nullmeier – Stephens 2015, s.1.  
17 Skinner 1978, s. 358, 349 
18 Schmitt 2015, s. 24. 
19 Moyn 2017, s. 293.  
20 Schmitt 2015, s. 23. 
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2.1. Valtio ja sosiaalisen assosiaation muodot 
 
 

Historiallisesti tarkasteltuna valtiota edeltää suvereenisuuden käsite.21 Tämän päivän pu-

heessakin käytetty suvereeni valtio käsitteenä onkin ikään kuin tautologinen ilmaus, sillä 

valtion voidaan katsoa edellyttävän suvereenisuuden voidakseen olla valtio, samoin kuin 

suvereenisuus tarvitsee nykypäivän käsitteenä valtion käsitettä.22 Vasta myöhemmin 

Bodin erotti suvereenin hallitsijan ja suvereenin hallinnon käsitteellisesti toisistaan ja 

ajatus suvereenin jumalallisesta vallanlähteestä vaihtui ajatukseen siitä, että suvereenius 

saa valtansa alhaalta kansalta.23 Valtio voitiin viimein irrottaa käsitteenä erilleen niistä, 

jotka sen nimissä käyttivät valtaa. Tässä vaiheessa valtio ja yhteiskunta eivät kuitenkaan 

olleet vielä sinänsä erillisiä käsitteitä, vaan valtio nähtiin yhtenäisenä osana sen 

kansalaistensa kanssa.24  

 
2.1.1. Yhteisö, yhteiskunta ja valtio 

 
 
Ennen valtiota on kuitenkin oltava olemassa jonkun muotoinen sosiaalinen järjestys, sillä 

valtio ei synny tyhjästä. Valtion käsitteen ymmärtäminen ja selittäminen siitäkin syytä 

vie väkisinkin ajattelua aikaan ennen valtiota. Ihmisen sosiaalisen järjestyksen antropo-

loginen perusta ja alkukantaisten ryhmien tarkastelu osoittaa eräänlaisten yhteisöjen muo-

dostumisen. Tällaiset yhteisöt syntyvät usein joko suoraan verisukulaisuuteen perustuen, 

tai sitten erityisten jäseneksi vihkimisseremonioiden kautta. Yhteisöissä (Gemeinschaft) 

saattaa kuitenkin sen yhteisöllisestä luonteesta riippumatta muodostua hierarkkisia järjes-

telmiä. Tämän lisäksi muodostuu sille ominainen sosiaalisen järjestyksen rakenne.25  

 
Yhteiskunta (Geselleschaft) on yhteisön rinnalle muodostunut vaihtoehtoinen järjestyk-

sen muoto. Yhteiskunta eroaa yhteisöstä siinä, että se pyrkii järjestämään erillisen tilan 

yksityiselle elämälle. Siinä, missä yhteisö edustaa aitoa yhteisöllisyyden muotoa, on yh-

teiskunta teennäinen ja katoavainen järjestyksen muoto. Yhteisö on elävä organismi, kun 

taas yhteiskunta on kokonaisuutena mekaaninen. Yhteisöissä muodostuu yhteisöllisyy-

den henki, jonka ansioista yhteisössä eletään ikään kuin elävän organismin muodossa. 

 
21 Loughlin 2010 s. 183. 
22 Ibid. s. 184 
23 Miglietti 2018, s. 17–34; Loughlin 2010 s. 186. 
24 Loughlin 2010 s. 188. 
25 Ibid. sivu 199-200. 
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Yhteisöllisyydessä asiat halutaan jakaa ja kaikki on yhteistä: yhteinen hyvyys, yhteinen 

pahuus, yhteiset ystävät, yhteiset viholliset.26 Yhteisö on Volk, etnisesti ja kulttuurisesti 

samankaltainen.27  

 

Yhteiskunnalla sosiaalisen assosiaation muotona perustaa tarkoituksensa individualis-

mille. Sen olemassaolon merkitys lähtee siitä, että yksilöillä on tarve erottaa yksityinen 

ja julkinen. Yhteiskunnassa muodostuu siten tila yksityiselle elämänalueelle. Sosiaalinen 

vuorovaikutus tapahtuu vaihdannan muodossa, jonka yhteydessä kaikille asioille muo-

dostuu jokin arvo. Tämän vaihdannan ja arvonmuodostuksen kautta yhteisölle ominainen 

jakamisen ja yhteisen omistamisen luonne katoaa. Kriittisenä kysymyksenä onkin, miten 

yhteiskunta onnistuu pitämään yhteisöllisyyden kasassa tilanteessa, jossa kaikki sosiaali-

sen muodon toiminnot tapahtuvat kaikki yksilön tasolla?28  

 

Viimeisimpänä moderni maailma ja ihmisten kesken uusi kilpailullinen asetelma, sekä 

sosiaalisten roolien täyttämisen tarve synnytti sosiaalisen assosiaation muotona valtion. 

Valtio sosiaalisen assosiaation muotona perustuu monimerkitykselliselle tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden käsitteelle. Egalitarismi on ideologioihin perustuvien moraalisten yh-

teisöjen tuote, jota muokkaa käänteiseen dominanssihierarkiaan perustuvat valtiolliset ra-

kenteet.29 Valtio nykymuotoisena sosiaalisen järjestyksen perustana voidaan yleisesti kat-

soa syntyneen liki neljäsataa vuotta sitten 30-vuotisen sodan päättyessä. Vuonna 1648 

Westfalenin rauhassa muotoiltiin kansainvälinen valtioiden järjestys, joka perustui suve-

reenien kansallisvaltioiden järjestykseen. 

  

Jo antiikista lähtien, keskiajalta edelleen renessanssin aikakaudelle jatkunut poliittinen 

ajattelu on rakentanut pohjaa oman aikamme poliittiseen ajatteluun. Niccolo Machiavelli 

aloitti Italiassa moderninkaltaisen poliittisen tieteellisen keskustelun hänen havainnoides-

saan poliittisia toimijoitaan ja valtaa teoksessaan Ruhtinas (Il Principe, 1513). Seuraa-

valla vuosisadalla Thomas Hobbes ja John Locke aloittivat sopimusteoreettiseen filoso-

fiaan perustuvan tradition, joka on jatkunut poliittisena ajatteluperinteenä nykypäiviin 

 
26 Tönnies -  Harris – Hollis 2001, s. 200.  
27 Gellner 1997 s.3. 
28 Loughlin 2010, s. 201. 
29 Ibid. sivu 
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saakka.30  Vaikka jo antiikin filosofit pohtivat valtiota, vasta renessanssin ja valistuksen 

aikakaudelle siirryttäessä eurooppalainen poliittinen ajattelu alkoi saada sen nykyaikaista 

muotoaan. Suvereeniteorian 1600-luvun alusta lähtien eurooppalaisen poliittisen 

ajattelun keskiössä on ollut valtio.31 

 

1700-1800 -luvun saksalaisessa valtio-opillisessa perinteessä valtiota tutkittiin yhden 

oppiaineen alaisuudessa monen eri valtiota käsittelevän tieteellisen kuvan kautta. Poliit-

tinen teoria, sosiologia ja oikeustiede yhdistyivät valtiota tutkivana tieteentraditiona 

Staatslehre –oppiaineen alla. Ranskassa syntynyt Savignyn historiallinen koulukunta vai-

kutti merkittävästi saksalaiseen tieteelliseen ajatteluun 1800-luvulla. Oikeuden historial-

lisen koulukunnan mukaan oikeus oli metafyysinen ilmiö siten, että se nähdään kansan 

itseilmaisun muotona, kansanhenkenä (Volksgeist).32 Kansallisromanttisen aikakauden 

hengessä kysymys saksalaisista ja yhtenäisestä Saksan valtiosta palasi keskusteluun, 

jonka keskiössä oli poliittisena muotona Saksan valtio.33  

 

Kansainvälisessä oikeudessa valtio määritellään nykyään vuoden 1933 solmitun 

Montevideon sopimuksen ensimmäisen artiklan kriteerien mukaisesti. Montevideon 

sopimuksen ensimmäisessä artiklassa eritetyt neljä kriteeriä muodostavat valtion 

kansainvälisen oikeuden järjestelmässä.34 Tämä on kuitenkin varsin oikeudellinen valtion 

määritelmä. Ennen kuin valtio täyttää kansainvälisen oikeuden järjestelmän mukaisen 

valtion statuksen, sen täytyy olla järjestäytynyt sisäisesti siten, että valtion ”kansalaiset” 

kokevat olevansa riittävän yhtä ja haluavat esittää itsensä itsenäisenä valtiona.  

Valtion ulkoinen tunnustaminen ja sitä kautta valtion syntyminen entiteetiksi osana 

kansainvälistä yhteisöä onkin vasta viimeinen vaihe valtioiden synnyssä. Schmittin 

Poliittisen käsitteen kryptisenäkin pidetty avaus ”valtion käsite edellyttää poliittisen 

käsitettä”35 onkin tällä tavalla itseasiassa hyvin selkeä. Ennen valtiota on olemassa 

poliittinen ykseys. Tätä poliittista ykseyttä ennen valtiota ja valtion aikakaudella Schmitt 

Poliittisen käsitteessään kuvaa. 

 
30 Nykyajan sopimusteorian traditioon perustuvaa filosofiaa voidaan ajatella edustavan esimerkiksi John 
Rawls tietämättömyyden verhon -käsitteellään, jonka hän esittelee teoksessaan Oikeudenmukaisuusteoria. 
Rawls 1988.  
31 Skinner 1978, s. 358, 349. 
32 Loughlin 2010, s. 191. 
33 Ibid. sivu 190 
34 Valtion tunnusmerkkeinä pidetään nykyään Montevideon sopimuksessa määritellyt neljän kriteerin 
määritelmää. (Montevideon sopimus 1933) 
35 Schmitt 2015, s. 23. 
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2.1.2. Kansa poliittisen ilmentymänä 
 
 
Valtio on Schmittille sanan kirjaimellisessa mielessä jokin tietyn olemassa olevan kansan 

nimenomaisesti ratkaiseva ja määräävä muoto. Se on aina muihin kuviteltavissa oleviin 

yksilöllisiin ja yhteisöllisiin statuksiin verrattaessa status puhtaimmillaan. Tuo status ja 

kansa saavat merkityksensä poliittisesta.36 Kansa on Schmittille poliittisesti olemassa 

oleva kansa (Volk), ja se on erotettava muun muotoisesti yhteisöllisen ihmisten 

sosiaalisesta muodosta. Tällainen poliittisesti olemassa oleva kansa saa olemassa olonsa 

Schmittille sen omista viimekätisestä erottelusta ystävän ja vihollisen välillä. Ystävän ja 

vihollisen erottelu on Schmittille kaikista kategorioista viimeisin, joihin kaikki poliittinen 

voidaan lopulta palauttaa.37 Poliittisen nimenomaisen kategorian todentamisen avulla 

voidaan saavuttaa poliittisen käsitemääritelmä. Poliittisen omat kriteerit ovat olemassa 

itsenäisesti ja irrallaan muista ajattelun ja toiminnan osa-alueista. Poliittinen, kuten myös 

kaikki muu ajateltavissa olevat inhimillinen toiminta, voidaan viimekädessä palauttaa sen 

äärimmäisiin kategorioihin. Schmittin valtioteorian ymmärtämisessä kaikista keskeisin 

on ymmärtää poliittisen käsite.  

 

Poliittisesti olemassa oleva kansa muodostuu rajatulle alueelle järjestäytyneen kansan 

tietynlaisen muodon kautta. Tuo muoto on Schmittille koko hänen valtioteoriansa 

keskeisin elementti, joka muodostaa valtiokäsityksen tunnusmerkit. Schmittille nämä 

valtiokäsityksen tunnusmerkit ovat siis status ja kansa, jotka puolestaan voivat määrittyä 

ainoastaan oikein ymmärretyn poliittisen käsitteen kautta.38  

Kaikki kansat eivät kuitenkaan muodosta poliittisesti olemassa olevaa ykseyttä, vaan 

kansan on saavutettava poliittisesti olemassa oleva tila. Tämä ei sinänsä vaadi kansan 

oman identiteetin lausumista, vaan tietoisuuden vihollisen tunnistamisesta. Kansan 

poliittinen ykseys ja olemassaolo syntyy siten vihollisen tunnistamisen ja viholliseksi 

tunnistetun vihollisaseman tiedostamisen kautta. Aiemmin luonnollisesti yhdessä elävä 

ryhmä saavuttaa poliittisen identiteetin kautta statuksen puhtaimmillaan.39  

  

 
36 Ibid. s. 23. 
37 Ibid. s. 31. 
38 Ibid. s. 23. 
39 Ibid. s. 23. 
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2.2. Vihollisen tunnistaminen 
 
 
Vihollisen tunnistaminen on kansan poliittisen muodon syntymisessä keskeisin 

tapahtuma. Schmittin vihollisen luonnetta on akateemisessa keskustelussa tarkasteltu 

hyvinkin monitulkintaisesti.40 Schmitt itse kuitenkin tyytyy esittämään vihollisen 

ainoastaan käsitteenä, joka synnyttää kansan poliittisen olemassaolon. Vihollisen käsite 

on näin ollen poliittisen käsitteen näkökulmasta tarkasteltuna sen olemassaolon ehto ja 

perusta. Niinpä Schmittillä vihollisen tunnistaminen on itsessään tärkein kriteeri 

poliittisen ykseyden muodon kannalta. Poliittinen ykseys voi syntyä siten minkä tahansa 

riittävän intensiteetin omaavan vihollisuuden kautta.41 Schmitt ei Habermasin 

tulkinnoista huolimatta määrittele vihollista etnonationalistisesti, vaan jättää vihollisen 

tunnistamisen ainoastaan esittämiensä kriteerien varaan.42  

 

Jotta vihollisen voi tunnistaa, on syytä ymmärtää poliittisen kriteerinä oleva ystävän ja 

vihollisen käsiteparin määritys.  Schmittille poliittinen vihollinen edustaa äärimmäisintä 

intensiivisyyden astetta erottamisessa ja dissosiaatiossa suhteessa toiseen. Erottamisen ja 

dissosiaation ääripään toisessa laidassa on vihollisen kautta tunnistettu ystävän käsite. 

Ystävä kuitenkin muodostuu vasta toissijaisena yhteisen vihollisen tunnistamisen kautta, 

ja on näin ollen käsitteenä vihollisesta johdettu.43 Toisaalta, Schmitt itse Poliittisen käsit-

teen vuoden 1963 esipuheessa kuitenkin huomauttaa, että vihollinen on saanut akateemi-

sessa tutkimuksessa sille ehkä kuulumattoman liiallisen painon. Ystävä on Schmittin mu-

kaan käsitteenä vähintäänkin yhtä merkittävä.44 Ystävä ja vihollinen ovat siten 

käsitepareja, jotka tunnistetaan intensiivisyyden äärimmäisissä päissä. Kysymys on 

Schmittille nimenomaisesti kriteerinä, eikä suinkaan tyhjentävänä määritelmänä tai 

sinänsä yhteenvetona. Se on ainoastaan poliittinen erottelu, johon voidaan viime kädessä 

palauttaa kaikki poliittiset tarkoitusperät ja poliittinen toiminta.45  

 

Schmittin vihollinen on eksistentiaalisesti toinen ja vieras, ja se äärimmäisen ja 

eksistentiaalisen toiseuden kautta kieltää vastapuolensa olemassaolon ja tavan elää.  

 
40 Croce 2017, s. 1016. 
41 Schmitt 2015, s. 41. 
42 Ojakangas 2001, s. 109. 
43 Ojakangas 2001, s. 108. 
44 Schmitt 2015, s. 17. 
45 Schmitt 2015 s. 31. 
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Schmittille vihollinen on siten luonteeltaan antagonistinen. Konfliktin syntyessä ainoa 

vaihtoehto on vihollisen elämänmuodon kieltäminen ja täydellinen tuhoaminen, sillä 

vihollisella ainoa tavoite on tuhota vastapuolensa. Siten vihollisuuksien kohtaaminen on 

aina lopullista niin, että kohtaamisen tarkoitus on ainoastaan toisen täydellinen 

tuhoaminen. Vihollisen luonne on näin ollen oltava taisteleva kokonaisuus, sillä ilman 

tahtoa ja kykyä taistella, se ei kykene toisen täydelliseen tuhoamiseen.46 Schmittin anta-

gonistinen vihollisuus tulee siten erottaa muunlaisista vastakkaisuudesta, sillä se ei ole 

luonteeltaan kamppailua tai metaforista taistelua.  

 

Koska Schmittin vihollinen on taisteleva ja täydellisesti tuhoava, on se luonnollisesti 

saanut aikaan paljon arvostelua tuhoa ja sotaa ihannoivana teoriana.47 Schmittille 

vihollisen luontainen yhteys sotaan ei kuitenkaan esiinny millään tavalla ihanteellisena 

tai toivottuna, mutta jotta vihollinen säilyttäisi merkityksensä, on sodan oltava olemassa 

reallisena mahdollisuutena. Ystävän ja vihollisen, sekä taistelun käsitteet vaativat 

olemassa olonsa vuoksi suhteen fyysisen tappamisen mahdollisuuteen.48 Vihollisen 

antagonistisuus tarkoittaa, että vihollisuus on lopullista ja eksistentiaalista. Lopullinen ja 

eksistentiaalinen merkitsee, että vihollinen on tuhottava, jottei itse tule tuhotuksi. Kansan 

olemassaolon kannalta tämä tarkoittaa, että vihollinen on julkinen, ei yksityinen.49  

 

2.3. Schmittin valtion muoto – suojelen siis velvoitan 
 
 
Schmittin ajattelu sopii erinomaisesti Saksassa jo 1700-luvun lopulla alkaneeseen laajaan 

kiinnostukseen saksalaisen valtion poliittisesta tilasta. Schmittille valtio oli moderni 

instituutio, joka oli syntynyt poliittisen taistelun tuloksena. Hänelle 1600-luvulla 

muotonsa saanut valtio oli kaikilla tavoin poikkeava suhteessa aikaisempiin poliittisiin 

muotoihin. Valtio oli siten aivan erityinen historiallinen saavutus. Koska valtio oli 

syntynyt nimenomaisesti juuri taistelun tuloksena, ei sen auktoriteettia voi pitää itsestään 

selvänä. Siitä johtuen, julkisoikeutta ei voi perustaa ainoastaan valtion auktoriteetin 

varaan, vaan se on perustettava teoreettisesti johonkin paljon vahvempaan. Valtion käsite 

 
46 Schmitt 2015 s. 33. 
47 Neocleous 1996, s. 13–23.  
48 Schmitt 2015 s. 38. 
49 Ibid s. 33. 
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edellyttää siten juuri tästäkin syystä poliittisen käsitettä.50 Poliittinen on Schmittille 

sellainen perusta, jonka kautta valtio voidaan ymmärtää teoreettisesti ja siten pysyvästi.   

 
Schmittille poliittisuus syntyy yhteisöllisen assosiaation vaiheessa. Yhteiskunta ei 

kykene muodostamaan samanlaista yhteisöllisyyden astetta, mitä yhteisön assosiaatio 

luo. Yhteiskunta on siten aina erillinen osa valtiota toisin kuin yhteisö, joka poliittisessa 

muodossaan kykenee muodostamaan määräävän ykseyden.51 Määräävän ykseyden muo-

dostamalla yhteisö luo myös valtion perustan.  Schmittille valtio voi kuitenkin sekoittua 

yhteiskunnan kanssa tilanteessa, jossa demokraattisesti hallitsevat ja hallitut tulevat 

identtisiksi. Tällainen tilanne on Schmittille totaalisen valtion tunnus, jossa 

yhteiskunnassa ei ole enää mitään sellaista elementtiä, jota valtio ei hallitsisi.52  

 

Totaali valtio voi Schmittin mukaan syntyä kahdessa eri tilanteessa. Ensinnäkin, heikko 

valtio voi samaistua yhteiskuntaan. Tällainen heikko valtio pyrkii kaikessa toiminnassaan 

vastaamaan yhteiskunnassa esiin tuleviin vaatimuksiin, ja se siten tulee samalla 

tunkeutuneeksi kaikille olemassaolon alueille.53 Schmittille tällainen heikko valtio oli 

mm. Saksan valtio tultaessa 1930-luvulle.54 Schmittin toinen totaalinen valtio on 

kvantitatiivisesti totaalinen. Kvantitatiivinen totaalinen valtio poikkeaa heikosta valtiosta 

siinä, että se ei pyri ulottautumaan yhteiskunnan millekään alueelle, vaan nousee 

kokonaisuudessaan sen yläpuolelle ja ikään kuin täysin vetäytyy kaikista ei-valtiollisista 

asioista.55  

 

Schmittille valtion käsitettä edeltävä käsite on siten poliittisen käsite, sillä poliittisen kä-

site edellyttää valtion käsitettä. Tästä huolimatta Schmittille hänen ajattelunsa keskiössä 

oli nimenomaisesti juuri valtio, sillä juuri valtion kautta poliittinen on parhaiten 

havaittavissa. Schmittille valtio on siten ennen kaikkea poliittisen muodon yhden 

ajanjakson ilmentymä, mutta silti eräällä tavalla kaikista muodoista tärkein. Schmittille 

valtio on poliittisen muodoista ensisijaisin. Ensisijaisuudelle ei sellaisenaan ollut 

Schmittille muuta selitystä, kuin että se on 1500-luvulta lähtien pitänyt hallussaan 

poliittisen monopolia. Ainoastaan valtiolla on käskyvalta vihollisen päättämisen 

 
50 Loughlin 2017, s. 573. 
51 Schmitt 2015 s. 50. 
52 Ibid. s. 27. 
53 Ojakangas 2001, s. 111  
54 Ibid s. 2001, s. 111. 
55 Ibid. s. 112. 
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yhteydessä siten, että se voi vaatia uhraamaan henkiä perustamalla sen protego ergo 

obligon mukaisesti. Se on siten kaikkien yhdistysten ja yhteisöjen yläpuolella.56 

 

Valitettavaa Schmittille itselleen oli, että hänen juuri hänen ihailemansa valtion kriisin 

hän itse omassa ajassaan joutui kokemaan. Poliittisen käsite ilmestyi aikana, jolloin tap-

pio ensimmäisessä maailmansodassa sekä sen seurauksena Versaillesin rauhansopimuk-

sen ehdot heikensi Saksaa kansainvälisellä areenalla. Myös sisäpoliittisesti Weimarin ta-

savalta oli ajautunut kriisiin.57 Vaikka valtiolla poliittisena toimijana oli Schmittille eri-

tyinen merkitys, oli hänellä kuitenkin myös ristiriitainenkin suhtautuminen valtioon. 

Vaikka juridisesti rationalisoitunut ja suvereeni valtio oli hänen jatkuvan ihailunsa kohde, 

hän oli huolissaan tuon valtion neutralisoitumiskehityksestä sekä toisaalta liiasta rationa-

lisoitumisesta. Schmitt näki nämä molemmat piirteet merkkinä siitä, että valtio oli ajau-

tumassa yhä lähemmäksi tilaa, jossa se ei ole enää ainoastaan sisällissodasta ratkaiseva 

suvereeni toimija, vaan jossa se on muotoutumassa moderniksi koneeksi. Tuo kone on 

Schmittille omiaan aiheuttamaan lopulta oman tuhonsa, sillä se väistämättä kulkee kohti 

1900-luvun totaalista hallintovaltiota kohti. Hallintovaltiossa (Verwaltungsstaat) suve-

reeni ja normi on syrjäytetty ja asioita hoidetaan toimenpitein, jotka perustuvat taloudel-

lisiin ja teknisiin motiiveihin. Hallintovaltiossa lainsäädäntö korvautuu tehokkaammilla 

välineillä, kuten asetuksilla, määräyksillä yms.58  

Tällainen valtio on Schmittille dystooppinen. ”Valtiosta tulee yhteiskunta, eli eettis-hen-

kiseltä kannalta ihmisyyden ideologis-humanitaarinen representaatio ja toisaalta yhtenäi-

sen tuotanto- ja kauppajärjestelmän taloudellis-tekninen ykseys.”59 Schmittille tällai-

sessa valtiossa riistetään politiikalta ja valtiolta niille kuuluva erityismerkitys. Taisteluti-

lanne ei ole enää täysin itsestään selvä tahto torjua vihollinen, vaan se on konstruoitu 

sosiaaliseksi ihanteeksi tai ohjelmaksi, tendenssiksi tai taloudellisesti laskelmoivaksi toi-

minnaksi. Poliittisesti muodostuneesta kansasta tulee yleisö, kuluttaja, joukko, työ- ja yri-

tyshenkilöstö. Valtio ja politiikka alistetaan moraalisille ja taloudellisille kategorioille.60 

Tällaista taloudellisen laskelmoinnin ja eettisyyden paatoksellisuutta Schmittille ideolo-

gisesti edusti nimenomaisesti Versaillesin rauhansopimus.61  

 
56 Ibid. sivu 110 
57 Kennedy 1997, s. 35. 
58 Ojakangas 2001 s. 110. 
59 Ibid. s. 80. 
60 Schmitt 2015, s. 80. 
61 Ibid. s. 81. 
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Schmittin koko pitkän elämän aikainen tuotanto voidaan käsittää Euroopan poliittista 

tilaa tarkastelevana kokonaisuutena, ikään kuin teemana, joka kulkee läpi koko hänen 

laajan tuotantonsa varhaisesta 1920-luvun ajattelusta alkaen.62 Euroopan poliittista tilaa 

hallitsi 1600-luvulta lähtien kaikkivaltiainen ja persoonaton valtio63. Schmittille valtio oli 

keskeinen politiikan perusyksikkö, joka ylitti kaikki muut sosiaalisen assosiaation muo-

dot.64  Monet Schmittin ajatuksia uudelleenherätelleet akateemiset tutkijat ovat esittäneet 

Schmittin pääasiassa poliittisena ajattelijana ja poliittisena teologina. Schmitt oli kuiten-

kin myös merkittävä kansainvälisen oikeuden juristi. Tämän lisäksi hänen vaikutusval-

tansa on kohdistunut myös kansainvälisen oikeuden viereisen oppiaineen, kansainvälis-

ten suhteiden keskuudessa. Vaikka Schmittin natsi-Saksan aikainen toiminta asettaakin 

Schmittin henkilöön häpeämättömyyden varjon, hänen kirjotuksensa siitäkin huolimatta 

tuo uudenlaista ymmärrystä oikeuden ja uuden kansainvälisen järjestyksen perustavista 

suhteista.65 

 

2.4. Sota ja poliittisen autonomia Schmittin Poliittisen käsitteessä 
 
 

Schmittin poliittisen käsitettä voidaan tarkastella muutaman hänen esittämän teeman 

kautta. Hänen tutkielmansa rakentuu pääasiassa käsitykselle kansan konstituoivasta val-

lasta poliittisesti olemassa olevan kansan kautta, ystävän ja vihollisen käsiteparista, kä-

sitteiden poleemisesta luonteesta sekä porvarillisen liberalismin roolista vallan näkökul-

masta tarkasteltuna.  

 

Poliittisen käsitteen keskeisimpinä argumentteina voidaan kuitenkin pitää myös sodan 

merkitystä poliittisen käsitteen määräävänä muotona, sekä Schmittin pyrkimystä erottaa 

poliittisen käsite autonomiseksi käsitteeksi irti kaikista muista sosiaalisen toiminnan 

muodoista. Poliittinen on siten autonominen ja erityinen osa muista inhimillisen sosiaali-

sen toiminnan muodoista.66  

 

 
62 Suuronen 2018 s. 290. 
63 Skinner 1978, s. 358, 349. 
64 Ojakangas 2001, s. 110. 
65 Koskenniemi 2002, s. 424. 
66 Bolsinger 2001, s. 23. 
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”Poliittisen ilmiö on käsitettävissä ainoastaan viittaamalla ystävä/vihollinen-ryhmittelyn reaaliseen mah-

dollisuuteen, ja on yhdentekevää, miten poliittista tämän seurauksena arvostetaan uskonnollisesti, mo-

raalisesti, esteettisesti tai taloudellisesti. 

Äärimmäisimpänä poliittisena keinona sota paljastaa jokaisen poliittisen käsityksen perustana olevan ys-

tävän/vihollinen-erottelun mahdollisuuden, ja siksi sota on mielekästä ainoastaan sikäli kuin tämä erot-

telu on ihmiskunnassa reaalisesti olemassa tai vähintäänkin reaalisesti mahdollinen. ”67 

 
 

2.4.1. Sodan merkitys poliittisen käsitteessä 
 
 
Carl Schmitt kirjoitti toisen maailmasodan jälkeen useita esseitä sodasta.68 Sota oli 

kuitenkin hyvin keskeisessä osassa jo Schmittin 1920-luvulle sijoittuvassa 

desissionistisen aikakauden ajattelua. Schmittille sota oli nimittäin nimenomaisesti vihol-

lisen ilmenemismuoto. Sota on seuraus vihollisuudesta, sillä toisen olemassaolon kieltä-

minen johtaa lopulta sotaan. Se on siten vihollisuuden äärimmäinen seuraus ja sen toteu-

tuma. Sota rakentaa vihollisuuden käsitteen, sillä juuri sodan mahdollisuus synnyttää vi-

hollisuuden äärimmäisen ilmenemisen muodon.69  

 

Sota ei kuitenkaan ole Schmittille sellaisenaan mitenkään toivottava tai tavoiteltava tila. 

Sotaa ei siten tarvitse ihannoida tai toivoa. Sen on kuitenkin oltava aina olemassa oleva 

mahdollisuus, jotta vihollisuuden käsite on mahdollinen. Schmitt korostaa, että sodan ei 

tarvitse olla välttämättä jatkuvaa veristä taistelua, vaan joskus on jopa strategisesti järke-

vämpi valinta olla aloittamatta sotaa. Sota poliittisen käsitteen määrittelijänä ei siten ota 

kantaa sodan puolesta tai asetu sitä vastaan. Poliittisen määritelmän suhtautuminen sotaan 

ei siten ole militaristinen eikä imperialistinen, mutta se myöskään ole pasifistinen. Poliit-

tisen määritelmä ei aseta onnistunutta vallankumousta tai voitokasta sotaa millään tavalla 

sosiaaliseksi ihanteeksi. Niissä ei nimittäin ole mitään ”sosiaalista” tai ”ihanteellista”.  

Sota ei siten ole millään tavalla politiikan tarkoitus tai sen tavoite tai sisältö. Se on kui-

tenkin aina olemassa oltava mahdollisuus ja edellytys. Sota mahdollisuutena määrittää 

siten inhimillistä ajattelua ja toimintaa ja sitä kautta perustaa poliittisen käyttäytymisen.70 

 

 
67 Schmitt 2015 s. 41.  
68 Vuosien 1937-1945 Schmitt kirjoitti kolme pidempää esseetä sodasta, joka myöhemmin on käännetty 
englannin kielelle ja julkaistu teoksessa Schmitt, Carl., and Timothy. Nunan. Writings on War. English 
ed., Polity, 2011. 
69 Schmitt 2015 s. 38. 
70 Ibid. sivu 38-39 
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Mikään vihollisuus ei ole aina ja välttämättä pysyvää siten, että jokin vihollisuus oli vi-

hollisuutta aina ja kaikkialla. Myös puolueettomuus on mahdollinen, sillä sekin asettuu 

samalla tavalla ystävän ja vihollisen todelliselle mahdollisuudelle. Schmitt kuitenkin li-

sää, että mikäli maailmassa vallitsisi enää ainoastaan puolueettomuus, loppuisi samalla 

maailmasta kaikki sodat, mutta myös puolueettomuus. Puolueettomuuden kautta päättyisi 

myös kaikki sotaan liittyvä muu politiikka, kuten taistelun välttäminen, sillä taistelun 

mahdollisuus on puolueettomuuden kautta kadonnut. Schmittille tällainen poikkeukselli-

nen tilanne ei kumoa, vaan perustaa taistelun määräävän aseman.71 

 

Taistelun määräävä asema muodostuu siitä, että Schmitt pitää sotatilannetta poikkeusta-

pauksena. Poikkeustapaus paljastaa asioiden ytimen, sillä vasta sotatilanteessa näyttäytyy 

se kaikista äärimmäinen seuraus ystävän ja vihollisen erottelussa. Ihmisen elämä saa juuri 

tästä sodan ja taistelun äärimmäisimmästä seurauksesta käsin poliittisen jännitteen.72 So-

dalla ja taistelulla on siten Schmittille poliittisen käsitteen määritelmän kannalta erittäin 

keskeinen asema. Sota äärimmäisimpänä mahdollisuutena on aina läsnä, jopa silloin, kun 

kaikki maailmassa ovat julistautuneet puolueettomiksi. Schmittille maailma, joka on täy-

sin pasifistinen ja sotaa vastustava, olisi myös maailma, jossa ei olisi enää ystävän eikä 

vihollisen välistä erottelua, eikä siellä siten olisi enää edes politiikkaa. Maailmassa voisi 

olla erilaisia vastakkainasettelusta johtuvia vehkeilyä, kilpailua ja jopa mielenkiintoisia 

vastakohtia, mutta ei sellaista vastakohtaa, jossa voitaisiin vaatia ihmisiä uhraamaan 

oman henkensä ja elämänsä, taikka valtuuttaa tappamaan vastapuolen ihmisiä. Tällainen 

maailma voi olla jopa toivottava ihannetila, mutta sillä ei ole Schmittille merkitystä. Mer-

kityksellistä on se, että siitäkin huolimatta, että maailmasta katoaisi kaikki vihollisen ja 

ystävän väliset jaottelu, voi inhimilliset tarkoitusperät aina uudestaan rakentua riittävän 

voimakkaiksi ja nousta jälleen toistensa poliittisiksi vastakohdiksi. Tällaisessa uudessa 

asemassa vastakohtaisuus ei ole enää puhtaan moraalinen, uskonnollinen tai taloudelli-

nen, vaan siitä tulee poliittinen.73 Reaalinen taistelun ja sodan mahdollisuus näin ollen 

nousee merkitykselliseksi määrittäessään vastakohtaisuuden poliittisen intensiteetin as-

tetta. Tästä muodostuu taistelun määräävä asema Schmittin teoriassa ja se tavallaan tuo 

sodan kaiken Schmittin ajattelun keskiöön.  

 

 
71 Schmitt 2015 s. 40. 
72 Schmitt 2015 s. 40. 
73 Schmitt 2015 s. 40-41. 



 22 

2.4.2. Schmitt ja poliittinen realismi 
 
 
Schmitt kirjoittaa sodasta niin paljon, että ensi silmäyksellä voitaisiin otaksua hänen ihan-

noivan sotaa. Schmitt kuitenkin eksplisiittisesti irrottautuu sotaa ihannoivasta ideologi-

asta erottamalla poliittisen ehdottomasti muista ihmisen elämän kategorioista ja edelleen 

supistamalla poliittisen ainoastaan ystävän ja vihollisen väliseen erotteluun: 
 

”Sota, ihmisten valmius kuolla taistelussa, vihollisten puolella seisovien ihmisten fyysinen tappaminen – 

kaikella tällä ei ole normatiivista vaan ainoastaan eksistentiaalinen merkitys. Se koskeekin ainoastaan 

taistelua todellisessa tilanteessa todellista vihollista vastaan, ei jonkinlaista ideaalia ohjelmaa tai norma-

tiivisuutta. Ei ole sellaista rationaalista päämäärää, ei niin oikeudenmukaista normia, ei niin mallikel-

poista ohjelmaa, ei niin kaunista sosiaalista ihannetta, ei legitiimiyttä tai legaalisuutta, joka oikeuttaisi 

sen, että ihmiset tappaisivat toisiaan. Jos tällainen inhimillisen elämän fyysinen tuhoaminen ei tapahdu 

oman olemassaolon muodon eksistentiaaliseksi puolustamiseksi sen yhtä lailla eksistentiaalista kieltä-

mistä vastaan, ei sitä voida oikeuttaa.”74 

 

Sota ei siten ole Schmittille oikeutettavissa millään muulla perusteella, kuin ainoastaan 

tilanteessa, jossa vihollinen on todella olemassa tällaisessa eksistentiaalisessa muodos-

saan. Tällöin on mielekästä, mutta sitenkin ainoastaan poliittisessa mielessä mielekästä 

vastustaa vihollista taistelemalla sitä vastaan.75 Sodassa ei siten ole mitään oikeudenmu-

kaisuutta tai normatiivisuutta sinänsä, vaan sotaan ryhtyminen on aina äärimmäinen toimi 

tilanteessa, jossa oma olemassaolo on uhattuna. Schmittin mukaan tässä on nimenomai-

sesti ydin poliittiseen olemassaoloon. Sotaa käydään ainoastaan silloin, kuin vastassa on 

todellinen vihollinen. Mitään muita syitä käydä sotaa ei ole, paitsi silloin, kun joku muu 

kuin poliittisesti yhtenäinen kansa päättää vihollisesta ja sotaan ryhtymisestä. Tällaisessa 

tilanteessa toimivalta jus belliin on siirretty toiselle toimijalle.76 Schmittille sota oli siten 

ainoastaan välttämätön osa poliittisen käsitteen kannalta, eikä siihen tule suhtautua sitä 

puolustavasti tai sitä vastaan.  

 

Sen sijaan Schmittiä voidaan pitää poliittisena realistina. Poliittinen realismi lähtee olet-

tamasta, että politiikka on itsenäinen ja siten erillinen osa kaikesta muusta inhimillisestä 

toiminnasta. Se asettuu kansainvälisen suhteiden teorioissa liberalismia vastaan, sillä 

vaikka se ei täysin hylkää politiikasta moraalia, sen näkemyksen mukaan kansainvälinen 

 
74 Ibid. s. 55. 
75 Ibid. s. 56. 
76 Ibid. s. 56. 
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järjestys ei perustu moraalille, vaan se on enemminkin turvaton luonnontila, jossa on jat-

kuva sodan mahdollisuus.77 

 

Leo Strauss esitti myös Schmittin maailmakuvan Hobbesilaisen luonnontilan kautta.78 

Hobbesille luonnontila (status naturalis) ei sinänsä ole kaikkien sota kaikkia vastaan, 

vaan luonnontila luo ainoastaan disposition tuolle sodalle (belli). Straussin mukaan 

Schmittille luonnontila on aidosti poliittinen, sillä poliittinen itsessään esittää samoin dis-

position sodalle. Poliittinen ei näyttäydy itse taistelussa, vaan nimenomaisesti siinä käyt-

täytymisessä, joka määräytyy taistelun mahdollisuudessa.79 

 

Strauss kuitenkin osoittaa, että Hobbesin ja Schmittin luonnontilassa on merkittävä ero. 

Hobbesin luonnontilassa nimittäin kaikki ovat kaikkien vihollisia, kun taas Schmittin 

luonnontila ei ole samalla tavalla poleeminen. Schmittille luonnontila ei ole kaikkien yk-

silöiden välillä kaikkien sota kaikkia vastaan, vaan Schmittin luonnontilassa vihollisuudet 

ja ystävät muodostuvat kokonaisuuksia muodostavien joukkojen kesken. Ihmisten poliit-

tinen toiminta ohjautuu siten ystävyyteen ja vihollisuuteen.80  

 

Poliittisen käsitteessään Schmitt esittää kaikkien antropologisten teorioiden olettavan, 

että ihminen on pohjimmiltaan paha. Tämä lähtökohta sinänsä jo erottaa moraalin, sillä 

ratkaisevaa ei ole, pidetäänkö tätä antropologista lähtökohtaa hyvänä tai pahana asiana, 

vaan merkitystä on ainoastaan sillä, onko ihminen lähtökohtaisesti problemaattinen po-

liittisessa pohdinnassa, vai ei. Tärkeintä on tietää, onko ihminen vaaraton vai vaarallinen, 

harmiton vai riskialtis.81 Olettamus siitä, että ihminen on lähtökohtaisesti vaarallinen, on 

poliittisen aseman kannalta äärimmäisin olettama. Poliittisen välttämättömyys on yhtä 

välttämätön, kuin ihmisen vaarallisuus. Strauss jatkaa, että sikäli kuin ihmisen vaaralli-

suus on ainoastaan oletettu, eikä siten suinkaan tiedetty seikka, voidaan päinvastainen 

olettama yhtä suurella pätevyydellä esittää. Tällöin olettama on, että ihminen ei ole läh-

tökohtaisesti vaarallinen vaan hän on vaaraton. Ihmisen luonteen vaarallisuus voidaan 

 
77 Sihvola 2004, s. 73-74.  
78 Strauss 1995, s. 106–111. 
79 Ibid. s. 105. 
80 Ibid. s. 106. 
81 Schmitt 2015 s. 63. 
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yrittää poistaa. Sikäli, kuin ihmisen vaarallisuus perustuu pelkästään olettamaan, voidaan 

tuo olettama haastaa, ja samalla tullaan haastaneeksi myös poliittinen.82 

 

Schmittille kaikki oikeat antropologiset ihmiskäsitykset lähtevät siitä olettamasta, että ih-

misen luonne on pohjimmiltaan paha.83 Schmitt painottaa Thomas Painen klassisen muo-

toilun mukaisesti valtion ja yhteiskunnan perustavaa eroa. Painen mukaan yhteiskunta 

(society) on tulos ihmisen tarpeiden järkevästä sääntelystä, kun taas valtio (Government) 

edustaa ihmisen paheiden sääntelyä. Tässä näyttäytyy jo aiemmin mainittu Schmittin kä-

sitys liberalismin ja yhteiskunnan välisestä yhteistyöstä, jossa yaltio on valjastettu palve-

lemaan yhteiskunnan tarpeita.84 Mitä enemmän ihmisen perustava luonto käsitetään hy-

väksi, sitä enemmän valtiovastainen radikalismi kasvaa. Siitä huolimatta porvarillinen 

liberalismi ei ole kyennyt kieltämään valtiota, vaan se on yrittänyt alistaa sen taloudelle, 

pitäen poliittista koossa eettisestä käsin.85 

 

Schmittin Poliittisen käsite tutkielmana pyrkii selvittämään ihmisen asioiden järjestyk-

sen, ja kysymyksen siis ollen valtiosta. Schmittille kaiken järjestyksen, kuten myös siten 

valtion, takana on poliittinen. Kysymys järjestyksestä siitäkin syystä, että valtion kehitys 

kolmensadan vuoden jälkeen on päättymässä. Uuden ajan muodostaa neutralisoinnin ja 

depolitisoinnin aika. Depolitisaatio ei pelkästään ole sattumaa tai edes välttämätön lop-

putulema, vaan se on itsessään päämäärä ja tavoite.86 

 

Schmittin mukaan eräänlainen normatiivinen fiktionalismi tai ehkäpä jopa pedagogiskäy-

tännöllinen oman edun tavoittelu hävittää tiedon vastakohtaisuuden eksistentiaalista 

luonnetta. Poliittisen ajatusjärjestelmän ennakko-oletus on, että ystävän ja vihollisen mo-

lempien osapuolten vakaumus siitä, mikä on oikein, oikeudenmukaista ja hyvää, saa ai-

kaan katalia vihollisuuksia, joka lopulta muuttuu kaikkien sodaksi kaikkia vastaan. Tätä 

ei Schmittin mukaan tule ymmärtää pelokkaaksi ja häiriintyneeksi mielikuvituksen tuot-

teeksi, vaan realististen poliittisten ajattelijoiden katse on aina kiinnittynyt mahdolliseen 

viholliseen.87  

 
82 Strauss 1995, s. 111. 
83 Schmitt 2015, s. 65. 
84 Ibid s. 67. 
85 Ibid. s. 68. 
86 Strauss 1995, s. 99-100. 
87 Schmitt 2015 s. 73. 
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Straussin mukaan Schmittin tapa esittää poliittinen vastakkaisuus kaikista vastakkaisuuk-

sista intensiivisimpänä aiheuttaa, että hänen poliittisen käsitteensä ymmärretään sel-

laiseksi, joka vaatii jonkun toisen inhimillisen elämänalueen kategorian olemassaolon 

voidakseen toteutua. Strauss sen sijaan esittää, että Schmittin mukaan poliittinen on itses-

sään olemassa oleva sellaisenaan, ja siten aina ihmisluonnon taipumus. Ihminen siten 

luontaisesti poliittinen, sillä ihmisellä on pahan luonteensa vuoksi taipumus ryhmittyä ja 

jakautua ryhmiksi ihmisiä. Niin kauan, kun on ihmisiä olemassa, he muodostavat ryhmiä 

ja ryhmittyvät toisiaan vastaan. Tämä on Straussin mukaan ihmisen luonteen mukainen 

kohtalo.88 

 

Straussin mukaan se, että valtio edellyttää poliittisen käsitettä on toteamana sinänsä tul-

kinnanvarainen, sillä poliittisen voidaan katsoa olevan joko valtiota konstituoiva tai se on 

sen olemassaolon ennakko-olettama ja ehto. Siten, kuin poliittisen oletetaan olevan ihmi-

sessä itsessään ikään kuin kohtalon omaisesti sisäänrakennettuna, ei poliittinen konstituoi 

valtiota vaan on nimenomaisesti valtion olemassaolon ehto ja ennakkoasetelma.89 

 

Schmittin ajattelua tuntuu ohjaavan määrätietoisesti tosiseikka siitä, että liberalismi maa-

ilmassa on epäonnistunut. Syy liberalismin epäonnistumiseen on siinä, että se täysin kiel-

tää poliittisen, mutta samanaikaisesti se ei ole siltikään hävittänyt poliittista maailmasta, 

vaan se on ainoastaan piilottanut sen epäpoliittiseen poliittiseen diskurssiin. Liberalismi 

ei siten ole tuhonnut poliittista, mutta se on tuhonnut avoimen poliittisen ja poliittisen 

ymmärtämisen. Poliittinen tulee tehdä taas näkyväksi ja liberalismin savuverhon on häl-

vennyttävä sen edestä.90 

 

Porvarilliselle liberalismille käsitys ihmisen perustavaa laatuaan olevasta hyvyydestä, on 

Schmittille ainoastaan liberalistinen argumentti, jolla valtio voidaan valjastaa palvele-

maan yhteiskuntaa. Tällaisessa ajattelussa yhteiskunnalla on oma järjestyksensä, jossa 

valtio on alistettu täysin sen kontrolloitavaksi.91 Porvarillinen liberalismi ei ole koskaan 

näyttäytynyt radikaalisesti poliittisessa mielessä siten, kuin esimerkiksi suoraviivaisessa 

 
88 Strauss 1995, s.124. 
89 Ibid. s. 124. 
90 Strauss 1995, s. 100. 
91 Schmitt 2015, s. 67. 
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anarkistisessa valtion vastustamisessa. Liberalistinen valtion ja poliittisen kieltäminen, 

neutralisoinnit sekä depolitisoinnit ja vapausjulistukset ovat siten kuitenkin poliittisia, 

että ne asettuvat poleemisesti jotain tiettyä valtiota kohtaan. Sen sijaan ne eivät itsessään 

muodosta valtioteoriaa eikä poliittista ideaa.92 Liberalismi joutuu siten pitää poliittista 

koossa ainoastaan eettisestä käsin ja alistaa sen taloudelle. Schmittille juuri tällainen li-

beralistinen eettisyyteen paalutettu poliittinen ja toisaalta usko ihmisen hyvyyteen johtaa 

lopulta Hobbesin kuvailemaan kaikkien sotaan kaikkia vastaan, sillä juuri molempien 

osapuolten vankka usko ja vakaumus siitä, mikä on totta, hyvää ja oikeudenmukaista ra-

kentaa kaikista vihollisuuksista katalampia.93 

 

Poliittinen realismi on valtiokeskeinen poliittinen teoria. Sen mukaan kansainvälisiä suh-

teita ohjaa valtioiden sisäänrakennettu taipumus oman valtansa kasvattamiseen ja oman 

turvallisuutensa varmistamiseen. Valtiota ei siten ohjaa mitkään universaalit moraalipe-

riaatteet. Realistit eivät varsinaisesti asetu moraalia vastaan, mutta heidän käsityksensä 

mukaan moraali kuuluu valtioiden sisälle, sillä ei ole olemassa mitään universaaleja mo-

raaliperiaatteita. Kansainvälinen järjestys ei ole moraalinen, vaan se on enemmänkin 

luonnontila, jossa vallitsee jatkuva sodan uhka valtioiden välillä, jotka taistelevat omien 

intressiensä puolesta. Luonnontila uhkaa siten muuttua kaikkien sodaksi kaikkia vas-

taan.94 

 

Poliittinen realismi voidaan esittää olevan itsessään ”poliittinen” poliittinen teoria.95 Se 

asettuu liberalistista teoriaa vastaan, sillä liberalistinen poliittinen teoria pyrkii kaikin ta-

voin poistamaan politiikasta poliittisen. Liberalismissa moraali, oikeusjärjestelmä ja tek-

nologia ovat kaikki valjastettu vastustamaan poliittista politiikassa. Schmittin Poliittisen 

käsite ei ainoastaan kuvaa tätä vastakkainasettelua, vaan se pyrkii itse myös taistelemaan 

sitä vastaan.96 Schmittin mukaan jokaisella poliittisella ilmaisulla, käsitteellä ja käsityk-

sillä on aina poleeminen merkitys. Ne pyrkivät konkreettiseen vastakohtaisuuteen ja ne 

liittyvät siten aina johonkin konkreettiseen tilanteeseen, jossa viime kätisesti tapahtuu ys-

tävän ja vihollisen välinen ryhmittely.97 Siten myös poliittisen käsitteen täytyy itsessään 

 
92 Ibid. s. 67-68. 
93 Schmitt 2015, s. 73. 
94 Sihvola 2004, s. 73-74.  
95 Philp 2012, s. 631. 
96 Gyulai 2018, s. 34. 
97 Schmitt 2015 s. 35.  
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olla käsitteenä poleeminen. Schmittin poliittinen teoria, joka perustuu poliittisen polee-

miseen käsitteeseen, täytyy siten itsessäänkin olla ”poliittinen” poliittinen teoria.98  

 

Poliittisen käsite on poliittinen poliittinen teoria valtiosta, joka asettuu poleemisesti libe-

ralistista maailmanjärjestystä vastaan. Se ei näe liberalistisen maailmanjärjestyksen joh-

tavan ikuiseen rauhaan, vaan päinvastoin sodista julmimpaan ja raaimpaan. Liberalisti-

nen maailmajärjestys on ainaisessa luonnontilassa, joka lopulta johtaa kaikkien sotaan 

kaikkia vastaan. Tuo sota on Schmittille äärimmäisessä muodossaan lopulta ihmiskunnan 

viimeinen sota. 

 
 
  

 
98 Gyulay 2018, s. 34. 
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3. Carl Schmittin valtiosääntöteoria 
 
 

”Auctoritas, non veritas facit legem” 
 
 
Yhteiskunnan sosiaalinen järjestys konstruoituu valtioksi oikeudellisten instituutioiden 

kautta. Valtio on valtiosäännön sine qua non, mutta myös päinvastoin: Valtiosääntö on 

myös poliittisen olemassa olon edellytys.99  Oikeus on siten ehdoton edellytys ihmisen 

sosiaaliselle järjestykselle. Tätä voidaan selventää Schmittin desitionistisen doktriinin 

kautta, joka pyrkii paikantamaan oikeuden alkuperän. Tuo alkuperä ei ole ihmisen 

luonnossa eikä ihmiskunnan rakentamissa parlamenttitaloissa tai muissa sen aikaansaa-

missa rakennelmissa, vaan oikeus viime kädessä perustaa olemassa olonsa oikeuden 

toimeenpanijaan, päätökseen. Oikeuden alkuperä päätöksessä poikkeaa sekä 

luonnonoikeudellisesta ajattelusta, eikä se oikeuspositivistisesta nyanssistaan huolimatta 

ole oikeuspositivistinenkaan.100 

 

3.1. Konstitutionalismi 
 

Konstitutionalismi kehittyi merkittävästi 1600-luvulla John Locken, sekä muiden tuon 

ajan yhteiskuntasopimusteoreettisten filosofien ajattelussa. Luonnonoikeutta tutkineet 

filosofit pyrkivät selittämään valtion ja yksilön välistä suhdetta sopimusteorialla, jossa 

luonnontilasta poistuakseen yksilöt ovat valmiita luopumaan osasta vapaudestaan 

solmimalla sopimuksen. Sopimuksessa valta luovutetaan suvereenille hallitsijalle, joka 

suojelusta vastaan velvoittaa kansalaisiaan kuuliaisuuteen. Vaikka suvereenilla on kaikki 

olemassa oleva valta, se ei saa käyttää sitä alamaisiaan kohtaan väärin. Suvereenin valtaa 

rajoittaa solmitun sopimuksen sisältö. Sopimuksella perustetaan ja toisaalta samalla 

rajoitetaan hallitsevan instituution valtaa.101 Sopimus yksilön ja suvereenin välillä on 

luonteeltaan konstitutionaalinen, sillä se perustaa ja sääntelee yksilön ja vallan välistä 

suhdetta.  

 

Uudenaikaisen perustuslain syntyä kuvatessa lähdetään kuitenkin usein liikkeelle 

Ranskan ja Pohjois-Amerikan vallankumouksessa 1770-1790 välisenä aikana 

 
99 Schmitt 2008 s. 59. 
100 Ojakangas 2001, s. 94. 
101 Loughlin 2010, s. 275. 
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syntyneiden valtiosääntöasiakirjoista ja niiden ympärille kehittyneestä ajattelusta.102 

Erityisesti John Locken teos Tutkielma valtiovallasta (Second Treaties of Government) 

vaikutti uusien valtioiden valtiosääntöoikeudellisien järjestelmien muotoutumiseen.103  

Konstitutionalismin taustalla vaikuttaa siten radikaalit muutokset tavassa hahmottaa 

yksilön ja häntä ympäröivän maailman välistä suhdetta. Mm. Thomas Paine julisti 1700-

luvun lopussa, kuinka Amerikan itsenäistyminen ei sinänsä ollut juurikaan muuta, kuin 

sen itsenäistymistä Englannista, mutta tosiasiallisesti se kuitenkin merkitsi paljon 

enemmän. Amerikan itsenäistymisen yhteydessä ajatus ihmisille luonnostaan kuuluvista 

oikeuksista nousi uusien universaalien periaatteiden keskiöön.104 Näiden luonnollisten 

oikeuksien institutionaalinen status on konstitutionalistisen ajattelun perusta.   

 

Konstitutionalismilla suppeassa merkityksessä käsitetään valtion perustuslaillisen 

hallitsemismuoto, perustuslaillinen valtionhallinto, sekä politiikan prosessien 

lakisidonnaisuus. Tällainen tapa mieltää valtiosääntö on rajoittunut käsittämään 

valtiosääntöasiakirjan kokoelmana oikeusnormeja, joiden tehtävänä on määritellä valtion 

toimielinten toimivalta.105 Tällöin valtiosääntö voidaan mieltää ikään kuin ”lakien 

laiksi”,106 sekä Kelseniläisiin normihierarkioihin perustuvan oikeustieteellisen perinteen 

mukaiseen ajatteluun.107 Valtiosääntö suppeammassa mielessä voidaan monin paikoin 

käsittää näin ajatellen lähes perustuslain synonyyminä. Perustuslaki sääntelee 

valtiojärjestystä, eli poliittista toimintaa sekä julkisen vallan käyttöä, sekä säätää valtion 

ja yksityisen välistä suhteesta.108  

 

3.2. Schmittin valtiosääntöteoria 
 

Schmitt kirjoitti teoksensa Verfassungslehre vuonna 1928. Schmittin teoria valtiosään-

nöstä erotetaan monessa mielessä Schmittin muista töistä, sillä se nähdään usein 

vähemmän poleemisena ja ristiriitaisena teoksena, verrattaessa Schmittin muuhun 

tuotantoon.109 Schmittin tuotanto jaetaan yleisesti ajanjaksoihin ja aikakausiin, jotka 

 
102 Jyränki – Husa 2012, s. 23. 
103 Bailyn 1967, s. 27. 
104 Paine 1998 (1791-1792), s. 210-211. 
105 Minkkinen 2017,  s.  
106 Ks. Jyränki 1989 
107 Minkkinen 2017a, s. 2. 
108 Jyränki– Husa 2012, s. 68. 
109 Schmitt 2008, s. 3. 
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määrittelevät ainakin jollain tavalla Schmittin metodologiaa ja hänen ajatteluaan. Lisäksi 

hänen natsikautensa aikaiset kirjoitukset tulisi voida erottaa sekä aiemmista, että hänen 

myöhemmin kirjoittamistaan töistä. Vuoteen 1936 asti Schmittin kiinnostuksen kohteena 

oli valtion järjestys, sen poliittinen perusta, sekä valtiosääntöoikeus ja tuon ajanjakson 

kirjoituksista voidaan yleisemmin puhua Schmittin valtiosääntöteoriana.110 Myöhemmin 

Schmitt siirtyi sisäpoliittisista aiheista kansainvälisen oikeuden pariin ja hänen 

myöhemmät kirjoituksensa käsittelivät maailmanpolitiikkaa ja kansainvälistä oikeutta.111  

 

Schmittin valtiosääntöoikeutta käsittelevää varhaisempaa aikakautta voidaan kutsua 

Schmittin desisionistiseksi tai desisionis-formalistiseksi aikakaudeksi, jolloin Schmittin 

tarkastelussa oli nimenomaisesti päätös normien edellytyksenä ja tuon päätöksen oikeutta 

luova ja sitä perustava akti. Schmittin valtiosääntöteorian aikainen varhaisempi ajattelu 

kohdistaa kritiikkinsä nimenomaisesti positivistisen oikeuden nihilististä luonnetta 

kohtaan, joka hylkää kokonaisuudessaan luonnonoikeuden nojautuen pelkästään 

positiiviseen normiin. Tällainen lähestyminen ei Schmittin mukaan edes pyri etsiä 

legitimiteetille perustaa, vaan se näkee legaliteetin itsessään legitiiminä. Schmitt pyrki 

ajattelussaan esittämään vaihtoehtoisen ajattelutavan, joka ei ollut niinkään keskittynyt 

pohtimaan normien sisältöä, vaan niiden edellytyksenä olevaa oikeuden alkuperää.112  

 

Vaikka vuoden 1933 jälkeen Schmittin töissä päätös ei enää ole keskeisimmässä roolissa, 

sillä se menettää sinänsä itsenäisen arvonsa, Schmitt ei kuitenkaan varsinaisesti palaa 

perinteisempään oikeuden tutkimiseen, vaan hänen ajattelunsa muuttuu enemmän 

oikeuden kokonaisvaltaisuuden ja sen historialliseen järjestykseen samaistumista 

korostavaksi.113  

 

Schmittin Valtiosääntöteoriaa voidaan pitää hänen tulkintanaan Weimarin tasavallan 

valtiosäännöstä. Toisaalta sitä voidaan pitää nimenomaisesti Schmittin vastauksena 

Weimarin tasavallan kriisiin.114 Weimarin tasavallan valtiosääntö edusti Schmittille 

muodoltaan positivistista liberaalia konstitutionalismia, jonka mukaisesti ihanteellista 

valtiosääntöä määrittää oikeusvaltioperiaate. Liberalistinen valtiosääntö on puhtaasti 

 
110 Ojakangas 2001, s. 95   
111 Ibid. s. 96.  
112 Ibid. s. 94. 
113 Ibid. s. 96. 
114 Seitzer 1997, s. 203. 
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oikeudellinen ja sen nimenomaisena tehtävänä on eristää valtion itsensä esittävät 

valtaoikeudet sekä kaikin tavoin pyrkiä pyhittämään yksilönoikeudet sekä kieltää 

valtiolta sen poliittisen aseman.115 Valtiosääntöteoriassaan Schmitt esittää siten 

liberalistisen valtiosäännön poliittisen ja eksistentiaalisen luonteen valtiosäännön 

normatiivisen käsitteen rinnalle. 

 

Poliittinen valtiosääntö tulee siten lähtökohtaisesti erottaa valtiosääntölaeista. Schmitt 

jakaa tämän erottelun Valtiosääntöteoria -teoksessaan valtiosäännön absoluuttiseen ja 

suhteelliseen käsitteeseen. Suhteellinen käsite merkitsee tapaa ymmärtää valtiosääntö 

muodollisina dokumentteina ja yksittäisenä valtiosääntö- asiakirjana. Valtiosääntö ei 

tässä muodossa varsinaisesti konstituoi sinänsä valtiota, vaan se ainoastaan järjestää 

jonkun valtion hallintoa. Schmittille suhteellinen valtiosääntö siten vääristää sen 

toiminnan, jota valtiosääntö toteuttaa.  Tällainen tapa käsitteellistää valtiosääntöoikeutta 

ikään kuin hukkaa itseensä valtiosäännön käsitteen.116 

 

Absoluuttisessa merkityksessä valtiosääntö menettää formaalin muotonsa ja sen sisältö 

ohjaa kohti valtiota konstituoivaa valtiosääntöä. Schmittille absoluuttinen valtiosääntö on 

joko konkreettinen poliittisen ykseyden olemassaolo sekä toisaalta fundamentaalinen 

lakien järjestelmä ja siten normatiivinen luonteeltaan. Schmittille absoluuttinen 

valtiosääntö on näin ollen sekä tosiasiallinen (eksistentiaalinen), että normatiivinen 

(ideaali). Tosiasiallinen valtiosääntö on eksistentiaalinen, sillä se merkitsee täydellistä 

poliittista ykseyttä ja järjestystä tuossa ykseydessä. Normatiivinen valtiosääntö tarkoittaa 

Schmittille sen absoluuttisessa merkityksessä suljettua normijärjestelmää. Se ei tässä 

mielessä kuitenkaan ole sinänsä kokoelma yksittäisiä lakeja tai normeja, vaan se on ennen 

kaikkea tuon poliittisen ykseyden normatiivinen raami ja sen valtion elämän heijastuma. 

Valtiosääntö sen normatiivisessa merkityksessä on korkeimpien ja perimmäisten normien 

suljettu järjestelmä117 ja siten Schmittille absoluuttinen. Vaikka ideaali valtiosääntö sen 

normatiivisessa ja ideaalissa merkityksessä ei olekaan konkreettisessa mielessä poliittista 

ykseyttä ja järjestystä konstituoiva, se kuitenkin kuvaa tuota järjestystä. Näin myös 

valtiosäännön normatiivinen merkitys on Schmittille hyväksyttävissä.  

 

 
115 Christi 1997, s. 193. 
116 Schmitt 2008, s. 71. 
117 Ibid s. 62. 
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Schmitt voidaan asettaa vastakkain tässä Hans Kelsenin kanssa, sillä Schmitt 

nimenomaisesti omassa ajattelussaan asettuu Kelsenin normativismia ja puhdasta 

oikeusoppia vastaan. Kelsen esittää oikeusjärjestyksen normatiivisena voimassa olevana 

normijärjestelmänä, johon myös valtion oikeudellinen status perustuu. Kelsenin valtion 

konstruktio ei tarvitse mitään oikeuden ulkopuolista elementtiä perustakseen, vaan hänen 

oikeusjärjestelmänsä voidaan johtaa transsendentaalisesta perusnormista käsin. 

Kelsenille todellinen oikeustiede on mahdollinen ainoastaan sen puhtaassa muodossaan 

silloin, kun se on puhdistettu kaikesta siihen kuulumattomasta poliittisesta aineksesta. 

Kelsen esittää valtion itsessään juuri tällaiseksi oikeusjärjestykseksi.118 Schmitt sen sijaan 

hylkää ajatuksen siitä, että normi voisi itsessään päättää pätevyydestään. Schmittin 

mukaan normin pätevyydestä voi päättää ainoastaan persoona, joka on Schmittille 

suvereeni. Ainoastaan suvereenin päätös ja sen ilmaisu päättää normin voimassaolon.119 

Kelsen ja Schmitt molemmat pyrkivät lakien alkuperän löytämiseen, mutta Kelsenille lain 

alkuperä on oikeusjärjestyksestä itsesään, kun taas Schmittin mukaan lain alkuperä on 

normia edeltää päätös. Tuo alkuperä on luonteeltaan ei-oikeudellinen. Schmittille 

päätöksenteko on itsessään formaalia ja puhdasta, sillä se ei tarjoa oikeudelle sinänsä 

mitään sisältöä. Schmittille nihilistinen legalismi ei kykene valitsemaan oikean ja väärän 

välillä, tai tekemään päätöstä sen mukaan, mikä on oikeudenmukaista.120 

Oikeudenmukaisuus ei kuulu Kelsenin oikeusjärjestelmään, eikä oikeus siten itse kykene 

tunnistamaan lakien kautta oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Schmittille 

liberalistinen valtiosääntö ei ole Kelseniläisittäin oikeudellisesti puhdas ja positivistinen. 

Schmittille valtiosääntö mahdollistaa oikeudenmukaisuuden toteutumisen suvereenin 

päätöksen kautta. Tähän tullaan palaamaan kirjoituksessa vielä myöhemmin.  

 

Schmitt käsittää valtiosäännön laajempana, kuin pelkästään kokoelmana oikeusnormeja. 

Hänen valtiosääntönsä on sekä poliittinen, että eksistentiaalinen. Poliittisessa ja 

eksistentiaalisessa muodossaan valtiosääntö muodostaa Schmittille samalla hänen valtio-

oppinsa.121  Schmittille ei ole siten vaikeaa löytää liberalistisesta valtiosäännöstä 

poliittisuutta. Kansan eksistentiaalinen olemassaolo sekä suvereenin muoto näyttäytyvät 

Schmittille liberalistisessa valtiomuodossa sen poliittisena osana.   

 
118 Kelsen 1980, s. 333-334. 
119 Ojakangas 2001, s. 100. 
120 Schmitt 1982 s. 202  
121 Minkkinen 2017a, s. 2. 
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Schmittin valtiosääntöteoria on tutkielma Weimarin valtiosäännön syntyhetkestä.  

Schmittille poliittisesti olemassa oleva kansa merkitsi Weimarin valtiosäännössä sen 

poliittista osaa sen suvereenissa muodossaan. Weimarin tasavalta ei syntynyt muista 

riippumattomasti tyhjiössä, vaan sen syntymistä edellytti poliittinen päätös. 

Suvereenisuus ei voinut johtua pelkästään oikeudellisesta järjestelmästä sellaisenaan, 

vaan vuonna 1919, suvereeni kansa päätti vahvistaa kansallisen ykseytensä ja poliittisen 

olemassaolonsa valtiosäännön muodossa. Tämä valtiosääntöä edeltävä päätös 

suhteellistaa edelleen valtiosäännön positivistista luonnetta.122 

 

Schmittin desisionistinen doktriini on keskeinen metodologia Schmittin poliittisen 

valtiosääntöteorian muotoamisessa. Schmitt sijoittaa desisisonimin liberaalin 

konstitutionalismin ytimeen muuttaen siten liberalistisen konstitutionalismin muotoa 

sellaiseksi, että se liberaalisten instituutioiden sijaan korostaa vahvaa valtiota.123  

 

Schmittin päätöksenteko asettuu Weimarin tasavallan kontekstissa valtiopäivien 

kustannuksella presidentin valtaa korostavaksi. Weimarin tasavallan valtiosäännön 

mukaisesti valtakunnanpresidentti voi Weimarin valtiosäännön 48 artiklan mukaisesti 

tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin julkista rauhaa ja järjestystä suojellakseen. Se voi 

kutsua armeijan väliintulon (osa 1) sekä panna viralta valtiosäännössä taatut seitsemän 

perusoikeutta (osa 2).124 Weimarin tasavallan valtiosääntö mahdollisti 

valtakunnanpresidentin käyttää valtiota uhkaavassa tilassa valtiosääntöön kirjattuja 

hätäkeinoja, ainoastaan ilmoittamalla tuon valtaoikeuden käytöstä valtiopäiville.125 

Tällainen artikla Weimarin tasavallan valtiosäännössä merkitsi Schmittille totuutta sen 

suhteen, kuka viime kädessä päättää lakien voimassaolosta ja sitä kautta järjestyksestä. 

Schmitt muotoili suvereenin teoksessaan Poliittinen teologia (1922), jossa Schmittin 

mukaan poikkeustila paljastaa suvereenin. Poikkeustila on käsitteenä juridinen, sillä 

poikkeustila nimenomaisesti paljastaa päätöksen sen kaikessa absoluuttisimmassa 

muodossa: Tämä päätös on normatiivisen oikeusjärjestyksen varsinainen ja sitä 

konstituoiva muoto ja Schmittille hänen desisionisminsä kulmakivi. Tuo päätös viime 

kädessä paljastaa suvereenin ja oikeusjärjestyksen ei-oikeudellisen alkuperän, kun 

 
122 Cristi 1997, s. 193. 
123 Seitzer 1997, s. 203. 
124 Kennedy 2011, s. 1. 
125 Ibid. s. 1. 
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auktoriteetin kirkkain olemus paljastuu. Suvereenin tehtävä on poikkeustilan kautta luoda 

järjestys ja sitä kautta luoda normaalin tilan. Schmittille suvereenin päätös syntyy 

tyhjyydestä, ei-mistään (aus einem Nichts).126 Päätös näin ollen luo myös suvereenin 

suvereeniksi samalla, kun se luo oikeutta. Suvereeni on siten absoluuttinen 

tapahtumapaikka, jossa oikeus syntyy. Schmittille suvereeni esittäytyy ainoastaan 

poikkeustilassa, jossa sen hallitsevuus näyttäytyy tilanteessa, jossa valtiosääntö 

kumoutuu ja uusi syntyy. Suvereeni näyttäytyy siten perustuslain säätävänä valtana.127 

 

Valtiosääntöteoriassaan Schmitt asettaakin suvereenin paikalle juuri kansan. Kansa 

muotoutuu normien yläpuolella olevaksi päätöksentekijäksi ja siitä tulee 

valtiosääntöteoriassa vallan antava subjekti. Perustuslain säätävän vallan subjekti voi 

lähtökohtaisesti olla myös muilla entiteeteillä, kuin kansalla. Ojakangas kuitenkin esittää 

Schmittin nimenomaisesti pyrkineen löytämään kansalle yhä keskeisempää paikkaa 

teoriassaan. Poliittinen subjekti on päätöksessä kansa ja sen perustuslainsäätävä valta. 

Valtiosääntö ei perustu valtiosääntölakien artikloihin, vaan poliittisesti olemassa olevaan 

kansaan.128 Kansa on siten valtiosääntöä edeltävä ja sen yläpuolinen129 ja 

valtiosääntölakien suhteen sen transsendenttinen perusta.130 

 

Perustuslain säätävä valta on Schmittin mukaan sellaisten entiteettien poliittinen tahtotila, 

jolla on valtaa tai auktoriteettia tehdä konkreettinen ja selkeä päätös omasta muodostaan 

ja poliittisesta olemassaolostaan. Päätös siten määrittelee poliittisen ykseyden 

olemassaolon läpikotaisin. Jokaisen valtiosäännön voimassaolo perustuu viime kädessä 

tähän tahdonilmaisun kautta tehtyyn päätökseen. Päätös on siten luonteeltaan erilainen, 

kun sitä seuraavat normit.131 Schmittille Weimarin tasavallan valtiosäännön olemassaolo 

perustuu juurikin sen kansan olemassaoloon poliittisessa mielessä, eikä tuon 

valtiosäännön itsensä sisäisiin artikloihin.132 

 

Schmittin poliittinen valtiosääntö näyttäytyy eksistentiaalisessa muodossa myös kansan 

ykseyden alkueräisen syyn ja selityksen valossa. Valtiosääntö nimittäin tulee 

 
126 Schmitt 1997 (1922) s. 77–78. 
127 Cristi 1997 s. 195. 
128 Ojakangas 2001, s. 104. 
129 Schmitt 1993 (1928)  
130 Ojakangas 2001, s.107. 
131 Schmitt 2008, s. 125. 
132 Ojakangas 2001 s. 107. 
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nimittäneeksi ne potentiaaliset viholliset, jotka uhkaavat valtiosäännöllä perustettua 

olemassaoloa ja sen olemassa olon tapaa. Valtiosääntö turvaa sellaisia erityisiä oikeuksia, 

joiden se katsoo olevan erityisen turvan ja suojaamisen tarpeessa. Valtiosääntö turvaa 

tiettyjä oikeuksia perustuslainsäätävän vallan subjektin näkökulmasta, joka 

valtiosäännössään on halunnut turvata sille merkittävät instituutiot ja käytännöt. 

Valtiosääntö tarkoitus ei näin ollen ole sen liberalistisen historiansa mukaisessa 

merkityksessä rajoittaa suvereenin valtaa vallan subjekteja kohtaan, vaan se on tuon 

vallan subjektin, kansan itsensä määrittelevä ja siten Schmittille poliittinen. Perustuslaista 

poikkeaminen on kansan olemassaolon jatkuvuuden turvaamista tilanteessa, jossa 

potentiaalinen vihollinen tulee näkyväksi.133  

 

Schmittin poliittinen valtiosääntö absoluuttisessa merkityksessään on eksistentiaalinen. 

Se viittaa valtion olemassaoloon konkreettisen poliittisen ykseyden ja tuon ykseyden 

muodostaman järjestyksen kautta. Tällöin nimenomaisesti poliittinen ykseys ja 

sosiaalinen järjestys on tuon ykseyden konstituutio, sen valtiosääntö. Valtiosääntö ei tässä 

merkityksessä ole normijärjestelmä, vaan se luo poliittisen ykseyden kautta jonkin 

poliittisen ykseyden olemassaolon.134  Valtiosääntö luo konkreettisen järjestyksen 

tilanteessa, ja samalla perustaa jonkun kansan eksistentiaalisen luonteen. Tällaisessa 

tilanteessa valtiosääntö on nimenomaisesti sen poliittisessa merkityksessä, kuten myös 

tuo joku kansa. Poliittisen käsite muuttaa siten sekä valtiosäännön että kansan käsitettä.  

Molemmat käsitteet muotoutuvat Schmittin poliittisen käsitteen kautta osaksi 

desisionistista konkreettista järjestystä, joka muodostaa Schmittin valtio-opin perustan.  

 

Schmittille Weimarin tasavallan valtiosääntö oli malliesimerkki siitä, miten liberalismi 

oli kadottanut poliittisen ihmisten välisissä suhteissa ja liberalismi oli korvannut 

poliittisen ihanteiden ja niiden toteuttamisen kompromissilla.135 Antagonistisen 

vihollisen puuttuminen johtaa maailmaan, jossa poliittisuus katoaa lopullisesti. 

Schmittille post-poliittinen tila on kaoottinen.  

  

 
133 Minkkinen 2017a, s. 7. 
134 Schmitt 2008, s. 59. 
135 Cristi 1997, s. 194. 



 36 

4. Teoria partisaaneista 
 
 

”Partisaaniteoria johtaa poliittisen käsitteeseen” 

 
Schmittin poliittista valtioteoriaa täydentää hänen vuonna 1963 julkaistu teoksensa Theo-

rie des Partisanen. Vaikka teos on kirjoitettu kommentaariteokseksi Poliittisen 

käsitteeseen, Schmitt ei varsinaisesti missään vaiheessa partisaaniteoriassaan selitä tätä 

otsikon tasolla olevaa viittaustaan itse teoksessaan tarkemmin.136 Poliittisen käsitteen kol-

mas painos kuitenkin julkaistiin partisaaniteorian kanssa samaan aikaan, ja selvää, että 

Partisaaniteorian lukeminen Poliittisen käsitteen kanssa rinnakkain selittää yhteyden 

ilman erityistä yhteyden painottamista. Partisaaniteoria tarkentaa Schmittin vihollisen 

käsitettä ja selventää vihollisen luonnetta ajassa ja paikassa muuttuvana. Partisaaniteoria 

on kertomus sodan muutoksesta sekä uudenlaisesta vihollisesta. Se on myös kertomus 

valtion kriisistä poliittisen monopolin hallitsijana, ja jälkipoliittisesta maailmanjärjestyk-

sestä. Ennen kaikkea se pyrkii jatkamaan Schmittin koko elämän kestänyttä pohdintaa 

eurooppalaisesta maailmanjärjestyksestä, Nomoksesta. Vihollisen käsitettä tarkentamalla 

se tarkastelee yhä selkeämmin maailman järjestystä ja tilaa.  

 

4.1. Valtio ja poliittisen monopoli 
 

Schmittille Westfalenilainen absoluuttinen valtio oli monella tavalla vetoava. Sen 

poliittisen monopolilla ei ollut varsinaisesti sisäisiä haasteita, ja sitä uhkaava vihollinen 

oli aina sen rajojen ulkopuolelta. Kaikki poliittisuus oli valtioiden välisiä ja vihollisuuksia 

rajoitettiin ja säänneltiin Jus Publicum Europaeumin mukaisesti. Ennen kaikkea moraa-

linen ja poliittinen käsitteinä olivat toisistaan erillään.137 

 

1920-luvulla Schmittin julkaistua Poliittisen käsitteen ja Valtiosääntöteoriansa, hänen 

kuvailemansa ja ihailemansa valtio oli jo kuolemassa. Schmittin ihannevaltio oli 

väistämättä loppunsa edessä jo Weimarin tasavallan kriisin aikaan. Valtion asemaa 

poliittisen monopolin omistajana oli haastanut poliittisen pirstaloituminen, kun 

liberalismi oli kadottanut vastakkainasettelun ihmisten välisissä suhteissa. Samoin sitä 

syötiin myös ulkoapäin. Westfalenin aikainen suvereeni kansallisvaltio oli saanut 

 
136 Slomp 2005, s. 503. 
137 Slomp 2009, s. 57. 
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haastajakseen Kansainliiton ja muita ylikansallisia toimijoita, jotka söivät valtiolle 

kuuluvaa valtaa. Schmittin ihailema valtio oli kokenut monenlaisia historiallisia voimia. 

Talouden kehitys, teknologiset innovaatiot niin viestinnässä, kuin aseteollisuudessakin 

muuttivat merkittävästi maailmaa 1900-luvun alkupuolella. Kansainvälisissä valtioiden 

suhteissa oikeutetun sodan käsite palasi sodankäynnin keskusteluun.138 

 

Näiden kaikkien yhteenlaskettuna summana 1700-luvun absoluuttisesta valtiosta oli tul-

lut Schmittille liberaali perustuslaillinen valtio. Suurimpana seurauksena tästä Schmittille 

oli valtion suurimman uhan, partisaanin syntyminen.139 Partisaani on Schmittille moder-

nin valtion tuote, sekä samalla poliittinen toimija, joka haastaa valtion poliittisen mono-

polin. Normaalioloissa ainoastaan valtiolla on mahdollisuus vihollisen nimeämiseen.140 

Normaalioloissa valtion laillinen hallitus tekee päätöksen vihollisesta ja määrää armeijan 

taistelemaan.141 Heikko valtio ei kuitenkaan kykene enää tarjoamaan suojelustaan, joten 

sillä ei ole enää mahdollisuutta myöskään velvoittaa. Partisaani ottaa avautuneen poliitti-

sen tilan haltuunsa. Partisaaniteoriassa Schmitt esittää 1900-luvun valtion kriisin. Heikko 

valtio ei kykene enää pitämään hallussaan vihollisen nimeämisen monopolia.142 Valtion 

poliittisen monopolin pääasialliseksi haastajaksi nousee siten lopulta sisäisesti 

partisaaniryhmät.  

  

4.2. Partisaanin käsite 
 
Tutkielmassaan Poliittisen käsite Schmitt esittää poliittisen käsitteen sisällön ja merki-

tyksen vihollisuuden kautta. Poliittinen avautuu kuitenkin ainoastaan yhdenlaisen vihol-

lisen kautta ja näyttää siten ainoastaan yhden poliittisen toimijan. Poliittisen käsitteessä 

tämä poliittinen toimija on valtio ja sen vihollinen on se, joka asettuu yhtenäistä olemas-

saolon muotoa vastaan. Tämä vihollinen on Schmittille vihollinen sen perinteisessä muo-

dossaan. Tällainen vihollinen nimetään julkisesti ja se on vihollisena aina julkinen. Eu-

rooppalaisessa valtiojärjestelmässä, jossa valtiolla on poliittisen monopoli, on tällainen 

vihollinen klassisessa muodossaan toinen valtio.143 

 

 
138 Slomp 2009, s. 57. 
139 Ibid. s. 57. 
140 Slomp 2005 s. 505. 
141 Schmitt 2004, s. 87. 
142 Slomp 2005, s. 505. 
143 Schmitt 2004, s. 6. 
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Schmittille tällainen perinteinen vihollinen on eksistentiaalinen ja todellinen. Se uhkaa 

aina vastapuolensa koko olemassaoloa ja elämäntapaa, joten sitä vastaan on tarvittaessa 

taisteltava. Siitäkin huolimatta vihollinen on vastustajansa kanssa yhdenvertainen ja ar-

vostettu. Sitä ei voi sodassa kohdella miten tahansa, sillä sen kohtelua rajoittaa aina yh-

teisesti sovittu kansojen välinen oikeus, Jus Publicum Europaeum. Schmittin perinteinen 

vihollinen on siten myös laillinen vihollinen, sillä sitä vastaan voi julistaa sodan laillisesti 

ja käydä sotaa laillisesti sodan sääntöjen mukaisesti.144 Tällainen vihollinen oli Schmit-

tille hänen valtioteoriansa perusta.  

 

Schmitt päätyi kuitenkin tarkentamaan vihollisen käsitettä vuonna 1963 ilmestyneessä 

Theorie des Partisanen -tutkielmassaan. Schmittille perinteisen, todellisen ja absoluutti-

sen vihollisen erottaminen toisistaan on hänen partisaaniteoria -tutkielmansa tarkoitus.  

Samoin uudenlaiset sodan muodot ja lajit, sekä sodissa käytettävät menetelmät vaativat 

pohtimaan myös vihollisuutta.145 Sodankäynnin muuttuneet muodot ovat muuttaneet 

myös sodan toimijoita ja niiden välisiä suhteita. Schmitt pitääkin partisaania nykyaikai-

selle globaalille vallankumoukselliselle sodankäynnille lähes keskushahmona. Aikaisem-

min klassisemmassa sodankäynnissä partisaani oli lähes pelkästään sivuhenkilö sodassa, 

mutta nykymuotoisissa sodissa se on noussut aivan uudenlaiseen asemaan.146 

 

Perinteisellä partisaanilla on neljä sille tunnuksenomaista piirrettä. Perinteinen partisaani 

on muodoltaan puolisotilaallinen, se on ketterästi liikkuva, poliittisesti sitoutunut, ja sen 

toimintaa ohjaa vahva side nimenomaisesti tiettyyn paikkaan tai valtioon. Partisaanin 

puolisotilaallinen luonne ilmenee nimenomaisesti verrattaessa sitä armeijan riveissä tais-

televaan sotilaaseen.147 Puolisotilaallisella Schmitt tarkoittaa siten nimenomaista eroa vi-

ralliseen armeijaan. Valtioiden virallisen armeijan sotilas sotii valtiollisena armeijana val-

tion määrittelemää vihollista vastaan. Tällainen sotilas ei ole itse siinä asemassa, että hä-

nen tarvitsisi nimetä ja todeta vihollisen vihollisuuden asema, vaan tuon nimeämisen on 

hänen puolestaan tehnyt jo valtio.148 Tällaisen armeijan sotilaan tehtävä on siten ainoas-

taan taistella ja noudattaa kaikessa toiminnassaan sodan sääntöjä siten, kuin ne on 

 
144 Werner 2009, s. 129. 
145 Schmitt 2015 s. 20. 
146 Ibid s. 21. 
147 Schmitt 2004 s. 9-10. 
148 Schmitt, 2015 s. 39. 
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Geneven sopimuksessa vahvistettu.149 Puolisotilaallinen sotilas sen sijaan rikkoo tarkoi-

tuksenmukaisesti lähes kaikkia perinteisen sodan sääntöjä. Se ei käytä sotilaan virkapu-

kua, joten se tulee häivyttäneeksi siviilin ja sotilaan välistä eroa. Hän ei myöskään kanna 

asettaan näkyvästi, eikä selvästi tuo esille sotilaallista olemustaan. Tästä huolimatta par-

tisaanin vastustaja on kuitenkin virallisen valtion armeijan virkapuvussa taisteleva soti-

las.150 

 

Edellä mainitusti, Schmittin partisaani on luonteeltaan myös nopea ja ketterästi liik-

kuva.151 Puolisotilaallisen luonteensa ohella myös ketterä liikkuvuus erottaa partisaanin 

virallisesta valtion sotilaasta. Partisaani on siten virallisen valtion sotilasta nopeampi liik-

keissään ja se taistelee aina yllätyksenomaisesti. Virallinen valtion armeija taistellessaan 

on partisaaniin verrattuna hitaampi ja sen taistelee taistelunsa usein myös alueellisesti 

laajemmin. Schmittin mukaan partisaanin erityispiirteenä liikkuvuus on nimenomaisesti 

kehittynyt vastaamaan valtion armeijan tavanomaiseen sodankäyntiin.152 Schmittin par-

tisaani on yhtäältä valmistautunut taistelemaan vieraan valtion invaasiota vastaan oma-

ehtoisesti ja puolustuksellisella vastarinnalla, mutta se voi taistella myös kolmannen osa-

puolen ohjaamana. Tällainen kolmas osapuoli on usein aggressiivinen kolmas valtio, joka 

tukee ja ohjaa partisaanin taistelua valtiota vastaan.153 

 

Kolmantena erityispiirteenä partisaanille on sen poliittinen sitoutuminen ja toiminnan po-

liittinen motiivi.154 Schmitt määrittelee partisaanin puolueen kannattajaksi.155 Partisaani 

on puolueelleen uskollinen ja hänen suhteensa puolueeseen on aina poliittinen. Juuri suh-

teen poliittinen luonne erottaa partisaanin rikollisesta. Vaikka partisaani ja rikollinen saat-

tavatkin käyttää usein samaa taktiikkaa toiminnassaan, on partisaanin motiivi aina poliit-

tinen. Ero on siten teon motiivissa, sillä partisaani toimii aina puolueensa eduksi, siinä 

missä rikollinen toimii oman edun motivoivana.156 Partisaanin suhde puolueeseensa on 

kaikista olemassa olevista suhteista vahvin (die totale erfassung). Tällaisen suhteen kai-

kista mahdollisista kuviteltavista olevista suhteista kaikista vahvin suhde voidaan ajatella 

 
149 Kts tarkemmin Geneven sopimuksen artiklat 4 (a) (2) 
150 Schmitt 2004, s. 10. 
151 Ibid. s. 11. 
152 Slomp 2005 s. 507. 
153 Schmitt 2015, s. 21. 
154 Schmitt 2004, s. 10-11. 
155 Ibid. s. 11. 
156 Slomp 2005, s. 505. 
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olevan juurikin se suhde, jota Schmitt kuvaa myös Poliittisen käsiteessään. Tällainen 

suhde syntyy, kun ystävän ja vihollisen erottelu tapahtuu. Poliittisen käsitteessä ystävän 

ja vihollisen määritteleminen kuuluu aina valtiolle. Valtio vihollisen määrittelemisen jäl-

keen velvoittaa kuuliaisuuteen suojelusta vastaan. Partisaani valitsee valtion sijasta puo-

lueen, sillä heikko valtio ei enää kykene suojelemaan. Partisaanin syntyminen on näin 

ollen merkki heikosta valtiosta, joka on menettänyt vihollisen nimeämisen monipolin par-

tisaanin puolueelle. Partisaani nimetessään oman vihollisensa samalla haastaa valtion le-

gitimiteetin ja tulee luoneeksi oman legitimiteetin. Partisaanin poliittinen suhde omaan 

puolueeseensa ei siten ole ainoastaan sellaisenaan kuvaus partisaanin ja puolueen väli-

sestä suhteesta, vaan se on Schmittille aina enemminkin merkki heikosta valtiosta, sillä 

juuri heikko valtio ei kykene enää pitämään hallussaan vihollisen nimeämisen monopo-

lia.157 

 

Neljäntenä partisaanin perinteisestä taistelijasta erottaa sen erityisen syvä ja merkittävä 

suhde tiettyyn paikkaan tai valtioon.158 Schmitt esittää tämän partisaanin piirteen olevan 

telluurinen ominaisuus. Tämä ominaisuus erottaa Schmittin perinteisen partisaanin hänen 

toisesta partisaanisesta taistelijasta, jota Schmitt kutsuu globaaliksi vallankumouksel-

liseksi partisaaniksi. Partisaaneja on Schmittille siten kahdenlaista lajia. Toisen näistä 

Schmitt kuvaa on perinteisenä, paikkaan sitoutuneena taistelijana, joka useimmiten tais-

telee paikallisesti ja puolustavasti virallista valtiota vastaan. Schmittin toinen partisaanin 

ilmentymä sen sijaan ei taistele enää puolustavasti ja paikallisesti valtiota vastaan, vaan 

hänen vihollisensa on aivan toisen näköinen. 

 
 
Schmitt aloittaa tutkielmansa der Theorie des Partisanen kuvailemalla Espanjan sissiso-

taa vuosina 1808–1813, jolloin Espanjan kansa taisteli ulkopuolisen valtion virallista ar-

meijaa vastaan. Tämä tapaus on Schmittin mukaan ensimmäinen laatuaan, jossa kansa 

käy taistoon toisen valtion virallista armeijaa vastaan. Tämä sinänsä ainutlaatuinen tapah-

tuma muokkasi uusia sodan tiloja ja näyttämöitä, mutta se esitteli myös aivan uudenlaisen 

sodan ja politiikan doktriinin. Napoleonin sodat synnyttivät siten uudenlaisen sodankäyn-

nin taidon: espanjalainen partisaanisissi oli ensimmäinen taistelija, joka julisti sodan toi-

sen valtion virallista armeijaa vastaan. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Napoleon oli ensin 

 
157 Ibid. 505-506. 
158 Schmitt 2004, s. 13. 
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kukistanut Espanjan virallisen armeijan. Espanjan sissisodan tapahtumat oli näin ollen 

Schmittille hänen Partisaaniteoriansa alkusoitto.159 Espanjan sissisodan taustalla näyttäy-

tyy Schmittin telluurisen partisaanin perusominaisuus. Sen vahva side tai kiintymys jo-

honkin nimenomaiseen maahan tai paikkaan erottaakin tämän Schmittin telluurisen par-

tisaanin hänen globaalista vallankumouksellisesta partisaanistansa.160  

 

Schmittille hänen kaksi partisaaninsa tyyppiä edustavat valtion ohella kahta muuta poliit-

tista toimijaa. Vaikka partisaanit sinänsä ovatkin hyvin samankaltaisia toimijoita uuden-

laisella sodan näyttämöllä, on Schmittin teoriassa näiden kahden partisaanin välinen ero 

kuitenkin merkittävä. Globaalin vallankumouksellisen partisaanin vihollinen on nimittäin 

mittaamaton verrattuna perinteisen partisaanin tai valtion vihollisen käsitteeseen.161 

 

4.3. Vihollisuuden lajit 
 
 
Schmitt esitti Poliittisen käsitteessään vihollisen käsitteen. Hän kuvaa vihollista hyvin 

seikkaperäisesti ja esittää sille tarkat kriteerit. Schmittin Poliittisen käsitteen vihollinen 

on kuitenkin ainoastaan yksi vihollisuuden muoto. Tämän puutteen Schmitt myöntää 

myös Poliittisen käsitteen kolmannen painoksen esipuheessaan.  

 
”Uudet, nykyaikaiset sodan lajit ja menetelmät näet pakottavat pohtimaan vihollisuuden ilmiötä. Olen 

osoittanut tämän ajankohtaisella ja akuutilla esimerkillä samanaikaisesti uusintapainoksen kanssa ilmesty-

vässä itsenäisessä tutkielmassa Theorie des Partisanen.” 

 

Poliittisen käsitteessä esitetyn perinteisen vihollisen rinnalle Schmitt esittää Partisaani-

teoriassaan kaksi muuta vihollisuuden muotoa, todellisen vihollisen ja absoluuttisen vi-

hollisen. Schmittille todellisen ja absoluuttisen vihollisen syntyminen merkitsi muutosta 

kansainvälisessä oikeuden ja poliittisen järjestyksen tilassa. Aikaisempi Westfalenilainen 

eurooppalainen kansainvälinen järjestys oli perustunut valtioiden välisiin vihollissuhtei-

siin, jossa vihollinen oli aina kansainvälisen oikeuden tavalla laillinen. Uudenlaiset vi-

holliset muuttivat Euroopan poliittista järjestystä merkittävällä tavalla siihen verrat-

tuna.162 Vihollinen on Schmittin teoreettisessa ajattelussa keskeinen käsite, sillä se 

 
159 Schmitt 2004, s. 3-4. 
160 Slomp 2005, s. 507. 
161 Ibid. s. 507. 
162 Werner 2009, s. 129. 
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määrittelee poliittisen, ja samalla paljastaa poliittisen monopolin haltijan kautta suveree-

nin. Juuri siksi Partisaaniteoria on Schmittin ajattelun ymmärtämiseksi hyvin keskeinen 

teos, vaikka se ei olekaan saanut osakseen samalla tavalla huomiota, kuin hänen aikai-

semmat teoksensa.163 

 
4.3.1. Perinteinen vihollinen 

 
 
Schmittin poliittisen käsitteen keskeisin määrittelijä on vihollisen ja ystävän erottelu. Ys-

tävän ja vihollisen erottelu tapahtuu päätöksellä sillä hetkellä, kun poliittista ykseyttä ja 

sen olemassaoloa ja olemassaolon tapaa eksistentiaalisesti uhataan. Poliittisessa keskei-

sintä on siten eksistentiaalisen uhka, mutta ennen kaikkea uhkan sisältämä väkivalta, joka 

kohdistuu suoraan tiettyä poliittista ykseyttä kohtaan. Väkivallan uhka tai sen olematto-

muus erottavat päätöksen ystävästä tai vihollisesta.164 Schmitt korostaa, että kysymys on 

nimenomaisesti aseellisesta taistelusta olemisenmukaisessa merkityksessä.165 

 

Schmitt ei varsinaisesti esittele Poliittisen käsitteessään esiintyvää vihollisen perustyyp-

piä uudestaan hänen tutkielmassaan partisaaneista. Tämä Poliittisen käsitteessä esiintyvä 

vihollinen näyttäytyy kuitenkin Theorie des Partisanen tutkielmassa aina verrattaessa sii-

hen kahta uudenmuotoista vihollisuuden lajia. Schmitt esittää tämän perinteisen viholli-

suuden lajin siten kahden muun vihollisuuden lajin yhteydessä ja niistä puhuttaessa. Pe-

rinteinen vihollinen on siten vertauskohta sille, mikä vihollisen ikään kuin tulisi olla tai 

mikä vihollinen aikaisemmin oli. Modernit partisaanit eivät tunnista vihollista enää pe-

rinteisen vihollisuuden käsitteen kautta.166  

 

Perinteinen vihollinen on Schmittille Westfalenin aikakauden jälkeisen maailmanjärjes-

tyksen synnyttämä vihollinen. Se kiinnittyy vahvasti suvereeniin valtioon ja sen rooli 

kansainvälisen järjestyksen näkökulmasta on siten oleellinen. Olennaista Schmittille on, 

että tämä vihollinen taistelee aina sodan sääntöjen mukaisesti. Tällainen vihollinen on 

ikään kuin myös eräällä tavalla Schmittille ystävä, sillä se vakauttaa Schmittin maailma-

järjestyksen ja rakentaa valtion poliittisen monopolin. Perinteinen vihollinen ei siten ole 

 
163 Ks. esim Slomp 2005. 
164 Rae 2016, s. 258. 
165 Schmitt 2015 s. 38. 
166 Schmitt 2004, s. 7. 
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välttämättä Schmittille itselleen lainkaan vihollinen, vaan hänen ystävänsä.167 Poliittisen 

käsitteen kolmannen painoksen esipuheessaan Schmitt tarkentaakin tämän alkuperäisen 

vihollisen käsitettä nimenomaan siten, että vihollinen on ystävän negaatio.168 Vihollinen 

on siten ei-ystävä, jonka kautta voidaan tunnistaa ystävä. Ystävä on se, joka ei ole vihol-

linen. Perinteinen vihollinen perustaa ystävän suhteen ja voidaan käsittää perustavaksi 

koko poliittisen käsitteen lähtökohdan.  

 

4.3.2. Todellinen vihollinen  
 
 
Todellinen vihollinen on Schmittille oikea vihollinen, sillä se kaikessa muodossaan on 

aina merkki heikosta valtiosta. Valtion menettäessä poliittisen päätöksen monopolin, 

koko vihollisuuden käsitteen on muutettava muotoaan.169 Schmittin todellinen vihollinen 

rakentuu selvästi hänen tutkielmassansa partisaaneista. Siinä, missä perinteinen viholli-

nen on valtion vihollinen sen rajojen ulkopuolelta, on todellinen vihollinen valtiolle vi-

hollinen aina sen sisältä päin. Tällainen vihollinen uhkaa valtion olemassaoloa silloin, 

kuin valtio osoittaa heikkoutta, eikä kykene enää pitämään hallussaan poliittisen mono-

polia. Schmitt esittää omana aikanaan esimerkkinä tällaisesta mm. sisällissodat ja kolo-

nialismin vapaussodat.170  

 

Taistelussaan valtiota vastaan partisaani ei kaihda keinoja, vaan se taistelee kaikin keinon 

tarkoituksenaan tuhota vihollisensa täysin. Partisaani poliittisena toimijana ei kunnioita 

valtioiden välisiä sopimuksia sodankäynnistä ja se hylkääkin jus publicum europaeumin 

pyrkiessään tuhota vastustajansa. Partisaani johdattelee vastustajansa pois perinteisen so-

dan näyttämöltä ja vie sen salaisen sodankäynnin maailmaan vailla perinteistä sotarinta-

maa, sotilaan virkapukuja tai muita merkittäviä tunnuksia. Partisaani rikkoo myös perin-

teistä ystävän ja vihollisen kategoriaa, sillä vihollinen näyttäytyy partisaanille sellaisen 

laillisuuden ja legitimiteetin valossa, jota partisaani ei tunnusta. Partisaani myös tietää, 

että hänen laillinen asemansa ei ole hänen vihollisensa tunnustama, eikä hänellä ole soti-

laan kantamaan kunniaa ja oikeutta. Hän perustaakin itse oman asemansa, kunniansa ja 

 
167 Ojakangas 2003, s. 411 
168 Schmitt 2015, s. 17. 
169 Slomp 2005, s. 508. 
170 Schmitt 2004, s. 18.  
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oikeutensa. Tämän vuoksi partisaani taistelee aina kaikin keinoin, käyttäen kaikkia ole-

massa olevia keinoja tarkoituksenaan tuhota vihollinen lopullisesti.171 

 

Schmittin alkuperäinen Poliittisen käsitteessään kuvailema vihollinen sai haastajansa 

1800-luvulla, kun partisaani ensimmäistä kertaa astui kuvaan vihollisena. Partisaani esit-

täytyy uudenlaisen sodan kuvassa, nimittäin sellaisessa, jossa ei ole enää rakennetta eikä 

sääntöjä. Partisaani ei tunnusta eroa sodan ja rauhan, siviilin ja sotilaan, eikä sisäisen ja 

ulkoisen välillä. Se tuntee ainoana rajanaan ainoastaan rajan tiettyyn paikkaan tai maahan. 

Tämä rajoittaa myös hänen vihollisuutensa kohdetta. Todellinen vihollinen on siten aina 

vihollinen tietyssä paikassa, eikä se esitä vaatimuksia universaalista oikeudenmukaisuu-

desta. Se on siten aina puolustuksellinen, eikä hyökkäävä. Se on suhteellinen, eikä kos-

kaan absoluuttinen.172 

 
4.3.3. Absoluuttinen vihollinen  

 
 

Schmitt esitti alkuperäisen vihollisen kriteerit Poliittisen käsitteessään. Vihollinen tulee 

ymmärtää konkreettisesti sen eksistentiaalisessa muodossaan. Se ei ole metafora eikä sii-

hen tule sekoittaa moraalisia tai muita mielikuvia mukaan. Vihollinen ei myöskään ole 

koskaan kenenkään henkilökohtaisen tunteen tai mieltymyksen ilmaus.173 Moraalisista, 

uskonnollisista, oikeudellisista ja taloudellisista syistä käyty sota on Schmittille mielettö-

myyttä, sillä ne eivät asetu poliittisen kategorian, ystävän ja vihollisen väliselle jaotte-

lulle, eikä niiden nimissä voi siten käytä sotaa. On kuitenkin mahdollista, että moraaliset 

ym. vastakohdat saattavat voimistua siten, että niiden intensiteetti kokoaa poliittisen ää-

rimmäiselle asteelle, ystävän ja vihollisen kautta poliittisiksi vastakohdiksi. Tällaisessa 

tilanteessa taisteluasetelmassa ei kuitenkaan ole enää puhdas uskonnollinen tai moraali-

nen määräävä vastakohtaisuus, vaan vastakohtaisuus on kärjistynyt poliittisen kategori-

aan. Poliittinen on siten aina viime kädessä palautettavissa ystävän ja vihollisen katego-

riaan, eikä tätä logiikkaa voi paeta.174  

 

 
171 Slomp 2005, s. 511; Schmitt 2004, s. 17. 
172 Ibid. s. 511.  
173 Schmitt 2015 s. 33. 
174 Ibid. s. 41 
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Partisaaniteorian viimeinen vihollisuuden muoto on Schmittille absoluuttinen. Absoluut-

tinen vihollinen on Schmittin vihollisista käsitteenä hankalin, sillä se ei tunnu istuvan 

aukottomasti hänen Poliittisen käsitteessänsä esittämään, edellä kuvailtuun ajatteluun vi-

hollisen luonteesta. Schmitt nimenomaisesti täsmentää teoriassaan partisaaneista poliitti-

sen käsitteen palautuvan ei ainoastaan vihollisen käsitteeseen, vaan se täsmällisesti pa-

lautuu aina ystävän ja vihollisen erotteluun.175 Slomp esittääkin, että koska Schmittin po-

liittisen käsite rakentuu nimenomaisesti vihollisen ja ystävän väliseen jaotteluun, Schmit-

tin absoluuttisella vihollisella ei ole lainkaan suhdetta ystävään.176 Schmittin perinteisen 

partisaanin ystävänä toimii usein ns. kolmas osapuoli. Tämä kolmas osapuoli on usein 

jokin kolmas valtio, joka löytää partisaanin toiminnasta itselleen edullisen aseman maa-

ilmapolitiikan kentällä. Tämä ulkopuolisen kolmannen valtion olemassaolo mahdollistaa 

partisaanin toiminnan poliittisuuden, sillä se ystävän ominaisuudessaan antaa partisaa-

nille poliittisen kategorian ääripäästä toisen.177 Absoluuttisella vihollisella ei kuitenkaan 

ole vastapuolella ystävää. Vihollisuutta edustaa ainoastaan vihollinen, eikä vastapuolella 

ole ystävää. Ystävän ja vihollisen kategoria on poliittisen käsitteen peruslähtökohta, joten 

absoluuttisen vihollisuuden olemassaolo on tästä näkökulmasta tarkasteltuna hieman han-

kala. Schmittille vihollinen on aina ystävän negaatio ja se on käsitettävä nimenomaisesti 

sen ystävän rakentavassa muodossa. Ystävä on siten ensisijainen viholliseen nähden.178 

Schmittin absoluuttisella vihollisella ei ole lainkaan ystävää, jonka kautta se voisi muo-

dostaa poliittisen ykseyden.  

 

Absoluuttinen vihollinen onkin vihollisista viimeisin ja kaikista kokonaisvaltaisin. 

Schmittin absoluuttinen vihollinen on esillä kuitenkin jo hänen Poliittisen käsitteessään. 

Tämä vihollinen on kaikista vihollisuuksista viimeinen. Vihollisen olemassaolo kielle-

tään täysin ja siitä tehdään hirviö vailla inhimillisiä piirteitä. Tällaista vihollista vastaan 

ei pidä enää ainoastaan puolustautua, vaan vihollinen on tuhottava lopullisesti. Absoluut-

tista vihollista ei enää tule ainoastaan pakottaa palaamaan takaisin rajan taakse, vaan se 

tulee tuhota täydellisesti. Tällainen taistelu johtaa aina epäinhimilliseen ja intensiiviseen 

sotaan.179 Se on ihmiskunnan viimeinen sota ja se on kaikista sodista kokonaisvaltaisin ja 

tuhoavin. Partisaaniteorian mukaan absoluuttinen vihollinen ei toimi enää ajassa tai 

 
175 Schmitt 2004, s. 65. 
176 Slomp 2009, s. 92. 
177 Schmitt 2004, s. 65. 
178 Schmitt 2015, s. 17. 
179 Ibid. s. 42. 
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paikassa, vaan se on havaittavissa ainoastaan abstraktissa muodossaan. Sen vihollisuuden 

asema perustuu siten moraaliselle vihollisuudelle, eikä sillä ole millään tavalla laillista 

olemusta. Sen koko olemus on epäinhimillistetty ja siitä on tehty kaikessa muodossaan 

rikollinen. Sillä ei ole oikeutta olla olemassa ja sen täydellinen ja kokonaisvaltainen tu-

hoaminen on ainoa olemassa oleva vaihtoehto.180  

 

Onko Schmittin absoluuttinen vihollinen siten enää poliittisen käsitteen ymmärtämällä 

tavalla vihollinen? Jos Schmittin perinteinen vihollinen on ystävä, ja todellinen vihollinen 

on Schmittille oikea vihollinen, niin mikä on absoluuttisen vihollisen rooli Schmittin teo-

riassa?  

  

 
180 Ruiter 2012, s. 55. 



 47 

4.4. Schmittin sota 
 
 

Englanninkielisessä poliittisessa tutkimuksessa Schmittin Poliittisen käsitettä on pääasi-

assa tulkittu liberalistisen parlamenttisen politiikan analyysiksi, mutta Schmittin poliitti-

sen käsitteen kontekstualisoitu historiaa osoittaa, että Poliittisen käsite on myös Schmittin 

tutkielma sodasta ja kansainvälisen järjestyksen tutkimuksesta. Theorie des Partisanen -

tutkielma tukee näkemystä, että Schmitt kirjoitti keskeisesti myös sodasta.181  

 

Sota on keskeisellä sijalla Schmittin valtioteoriassa. Sodan ja politiikan välinen suhde 

ymmärretään tunnetusti Carl von Clausewitzin kuuluisan lausahduksen, ”sota on politii-

kan jatkamista toisin keinoin”, kautta. Schmittin ja Clausewitzin välistä suhdetta ei ole 

merkittävissä määrin esitelty akateemisessa keskustelussa, sillä Schmittin ajatellaan ylei-

sesti hylänneen Clausewitzin jatkuvuusteeman. Pankakosken mukaan Schmittin teoria 

poliittisesta sodasta voidaan kuitenkin lukea radikalisoituneena versioina Clausewitzin 

sodan teoriasta.182  

 

Schmittin käsitys Clausewitzin sodan ja politiikan jatkuvuuden suhteesta ei ole eksplisiit-

tisesti yksiselitteinen. Schmitt ainakin osittain kiisti Clausewitzin käsityksen jatkuvuus-

lauseesta. Vuonna 1927 hän kirjoitti, että sota ei ole politiikan jatkamista toisin keinoin, 

eikä se ole tavoite tai päämäärä luonnostaan, vaan sota on edellytys (ja aina mahdollisuus) 

joka määrittää ihmisen toimintaa merkittävällä tavalla ja luo siten poliittisen merkityk-

sen.183 Siitä huolimatta, että Schmitt vuonna 1927 eksplisiittisesti kielsi politiikan ja so-

dan jatkumoteesin, hän silti useaan otteeseen myöhemmin otti kantaa Clausewitzin tee-

man puolesta.184  

 

Pankakoski tarkastelee Schmittin ajattelua sodasta ja sodankäynnistä Clausewitzin sodan-

käynnin teorian kanssa. Clausewitz syntyi noin sata vuotta ennen Schmittiä, Preussin ku-

ningaskunnassa. Clausewitz oli preussilainen kenraali ja kuuluisa sotateoreetikko. Hänen 

keskeinen tutkimuskohteensa hänen omana aikanaan käyty Napoleonin sodat. Myös 

Schmittin Theorie des Partisanen alkaa Napoleonin Espanjaa vastaan käydyn sodan 

 
181 Pankakoski 2017, s. 18. 
182 Ibid. s. 2–3. 
183 Schmitt 2015, s. 39.  
184 Pankakoski 2017, s. 20. 



 48 

kuvauksella. Schmitt myös nimenomaisesti käsittelee Clausewitzin sodan teoriaa osana 

partisaaniteoriansa kehittelyä.185 

 

Clausewitzin aikakauden sodat olivat klassisia sotia siten, että sodat olivat vielä tyyliltään 

muodollisia ja ne käytiin valtioiden välillä. Sota alkoi sodanjulistuksella, ja se päättyi 

perinteisiin rauhansopimuksiin.186 Clausewitzille kuitenkin sotien eri muodot ja toimijat 

olivat ainoastaan sivujuonena osana isompaa sodan teoriaa. Vaikka Clausewitz sinänsä 

tarkasteli tutkimuksessaan myös partisaanin sodankäyntiä ja piti sen roolia merkittävänä, 

sillä ei kuitenkaan ollut hänen teoriassaan omaa, itsenäistä tilaa.187 Schmittille sen sijaan 

partisaani ja sen käymä sissisota oli itsessään mielenkiintoinen ja siten huomion arvoinen. 

Schmitt oli nimenomaisesti kiinnostunut sodan uusista muodoista toisin kuin Clausewitz, 

joka ei sinänsä nostanut sodan muotoja keskeiselle sijalle omassa teoriassaan.188 

 

Toisin kuin Clausewitz, Schmitt ei koskaan elämänsä aikana joutunut sotaan taistelemaan 

rintamalle. Ensimmäisessä maailmasodassa hän toimi hallinnollisissa toimissa Mün-

chenissä, ja Schmittistä kirjoitettujen elämänkertojen mukaan enemminkin pyrki kaikin 

toimin välttelemään rintamalle joutumista.189 Hän ei myöskään sodan aikana juurikaan 

kommentoinut suoraan käynnissä olevaa sotaa tai sen tapahtumia.190 Siitäkin huolimatta 

sodasta tuli ensimmäisen maailmansodan jälkeisen ajan yksi Schmittin keskeisimmistä 

teemoista.191 

 

Weimarin tasavallan aikana Schmitt kuitenkin esitti pääasiassa kolme sotaan liittyvää ja 

keskenään toisiinsa liittyvä kritiikkiä. Schmittin ensimmäinen kritiikki kohdistui Ranskan 

Reininmaan miehittämistä ja tuon miehittämisen hyväksymistä Versaillesin rauhansopi-

muksessa. Toiseksi hän esitti kritiikkinsä Kansanliiton Yhdysvaltojen tukemaa universa-

lismin muotoon piilotettua imperialismia. Schmittin kolmas kritiikki kohdistui heikkoa 

liberalistista Weimarin tasavaltaa kohtaan, joka suostui luovuttamaan itsemääräämisoi-

keutensa ja sodan säännöt.192 Schmittin kriittinen suhtautuminen sotaan ensimmäisen 

 
185 Schmitt 2004, s. 17. 
186 Clausewitz 1989, s. 75, 603. 
187 Pankakoski 2017, s. 9 
188 Schmitt 2015, s.  
189 Balakrishnan 2000, s.16 
190 Pankakoski 2017, s. 17. 
191 Ibid. s. 18. 
192 Ibid. s. 18. 
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maailmasodan aikana liittyi siten nimenomaisesti liberalistisen maailman uudenlaisiin so-

tiin. Sellaisiin, jossa sodan vastapuoli voitiin nimetä rikolliseksi. Schmittin mukaan 

myöskään Kansainliitto ei kyennyt torjumaan sotia, vaan se päinvastoin loi uusia sotia 

toiminnallaan, jossa se sekä salli sotia, sekä edisti liittoumasotia. Samanaikaisesti Schmit-

tin mukaan Kansainliitto myös hävitti olemassa olevia sodan estoja sillä, että se myös 

osoitti tukeaan tietynlaisille sodille.193 

 
Vuosina 1814–1815 pidetyssä Wienin kongressissa vahvistettiin uudelleen eurooppalai-

sen sodankäynnin oikeudellinen sääntely. Tämä sääntely säilyi sellaisenaan aina ensim-

mäiseen maailmansotaa asti. Schmittille klassisen sodankäynnin muoto on erityisesti an-

sainnut nimensä klassisena sodankäynnin muotona, sillä se erottelee selvästi sodan ja rau-

han, sotilaan ja siviilin, sekä vihollinen ja rikollisen. Klassinen sota käydään valtioiden 

virallisten armeijoiden kesken, joilla kaikilla on hallussaan jus belli. Klassisessa sodassa 

vastapuolta kohdellaan kunnioittavasti vihollisena, eikä sitä alisteta rikolliseksi. Sota pää-

tetään niin ikään rauhansopimukseen, jonka perusteella osapuolet yhdessä neuvottelevat 

rauhanehdot. Tällaisessa sodassa partisaanilla ei ollut merkittävää itsenäistä roolia, vaan 

se saattoi taistella klassisessa sodassa ainoastaan marginaalisessa roolissa.194 

 

Schmittin Poliittisen käsitteessä esitetään valtio pääasiallisena johtavana poliittisena yk-

seytenä, jolla on johtavana poliittisena ykseytenä monopoli vihollisen nimeämisessä ja 

siten sodasta päättämisestä. Valtiolla on jus belli, ja sen sisältämä määräysvalta päättää 

ihmisten elämästä. Valtio on Schmittille poliittinen toimija silloin, kun sillä on jus belli 

ja valta nimetä vihollinen. Sodan julistaminen merkitsee aina vihollisen nimeämistä.195  

 

Garbiella Slomp rekonstruoi Schmittin kolmen partisaanin käsitettä ja sitä tilaa, joissa 

kukin partisaani aineellistuu. Jokainen Schmittin esittämistä poliittisista toimijoista liittyy 

kukin eri vihollisen muotoon. Nämä vihollisuuden eri muodot puolestaan esiintyvät kol-

menlaisessa eri sodan muodossa.196 Schmittin vihollisuudet lajit liittyvät siten läheisesti 

hänen poliittisiin toimijoihinsa. Jokaista poliittista toimijaa kohden vastaa erityinen vi-

hollisuuden muoto. Vastaavasti jokainen vihollisuus esiintyy aina omanlaisessa sodan 

 
193 Schmitt 2015, s. 63. 
194 Schmitt 2004, s. 6. 
195 Ibid. s. 60. 
196 Slomp, 2005, s. 504. 
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kontekstissaan.197 Näillä kaikilla on erityinen merkitys myös poliittisen käsitteen näkö-

kulmasta tarkasteltuna ja ne selventävät yhä enemmän Schmittin ajatusta maailman jär-

jestyksen muodosta ja tilasta.  

 

Schmittin moderni partisaani sotii pääasiallisesti kahden tyyppisissä sodissa. Nämä ovat 

sisällissodat ja kolonialistiset sodat. Nykyaikaisessa partisaanin ajassa nämä kaksi sodan 

tyyppiä ovat pääasiassa ainoat partisaanin sotimat sodan muodot. Modernin partisaanin 

taistelu oli aikaisemmin klassisen sodan aikakaudella lähes marginalisoitunut, sillä klas-

sisien sotien aikakaudella sodat käytiin pääasiassa ainoastaan valtion virallisen armeijan 

toimesta toisen virallista armeijaa vastaan. Tämä siinäkin tapauksessa, että jonkin muo-

toisia sisällissodan kaltaisia taisteluita käytiinkin. Tällaisessakin muodossaan sisällisso-

dat eivät sinänsä syrjäyttäneet klassista sodan muotoa, jossa valtiot sotivat pääasiassa toi-

sien valtioiden kanssa.198 

 

Todellisen sodan yksi keskeisimpiä piirteitä on sen paikallisuus. Todellinen sota sijoittuu 

siten aina tietylle maantieteelliselle alueelle. Modernin partisaanin taktisesta liikkuvuu-

desta huolimatta todellinen sota käydään puolustavasti ja siten tietyllä alueella. Sotaa ei 

siten käydä minkään sinänsä universaalin oikeudenmukaisuuden puolesta, vaan todelli-

nen sota on aina puolustava, ei hyökkäävä.199 

 

Schmittille jokainen uudenlainen teknologia sodassa kehittää uusia sodan tiloja sekä van-

hojen sotanäyttämöiden uusia versioita. Ensimmäisen maailmansodan esittelemä ilma-

sota toi uudenlaisen näyttämön sodankäynnille. Partisaani tuo kuitenkin sodan areenalle 

täysin uuden ulottuvuuden, sellaisen, joka on täysin muuta kuin aikaisempi muutos me-

rien tai maiden sodankäynnistä. Partisaani nimittäin tuo sodankäyntiin aivan uuden sy-

vyyden ulottuvuuden. Syvyys sinänsä toimii myös ikään kuin analogian tavoin aiempaan 

muutoksen siirryttäessä merisotaan, jolloin tuli uutena elementtinä sodan näyttämölle as-

tui sukellusveneet. Sukellusveneet toivat aiemman, merenpinnalla tapahtuvaan meriso-

taan uutena ulottuvuutena syvyyden. Samoin Schmittin partisaani taistelee syvyydestä. 

Maan alta partisaani häiritsee totuttua perinteistä avoimen tilan sodankäyntiä. Tällä 

 
197 Ibid. s. 508. 
198 Ibid. s. 7. 
199 Ibid. s. 14. 
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erityisellä strategialla ja taktiikallaan se onnistuu taistelemaan perinteisiä armeijoita vas-

taan menestyksekkäästi.200  

 

Espanjan partisaanin taistellessa sissisodassa Napoleonin joukkoja vastaan se taisteli pää-

asiassa vierasta valloittajaa vastaan. Napoleonin armeija edusti vieraan valtion valloitta-

jaa ja partisaani toimi puolustaen omaa maatansa. Partisaani soti kuitenkin Englannin val-

tion tuella. Napoleonin mukaan Englanti olikin partisaanisodassa lopulta todellinen hyö-

tyjä. Schmittille tämä onkin yhä enemmän tilanne tänä päivänä, sillä aseteollisuuden ja 

teknologian kehittyessä yksittäiset partisaaniryhmät tarvitsevatkin usein vieraan valtion 

tukea voidakseen menestyksekkäästi taistella omalla alueellaan toista valtiota vastaan.  

 

Kolmas ja siten ikään kuin ulkopuolinen valtio on usein uuden muotoisissa sodissa ni-

menomaisesti lähes pääsääntö. Partisaani ei kykene enää toimimaan voitokkaasti nykyti-

lanteessa virallista valtion armeijaa vastaan, sillä aseiden kiihtyvä kehitys tekee sodan-

käynnistä yhä teknologisempaa. Kolmansien valtioiden maailmapoliittisessa kamppai-

lussa vallasta löytää partisaani itselleen tilaa uudenlaiseen poliittiseen liikkumiseen. Täl-

lainen kolmas valtio, joka osoittaa kiinnostuksensa partisaanin sodankäyntiin, ei ainoas-

taan tarjota partisaanille sotilaallista ja materiaalista tukea, vaan se antaa partisaanille 

myös koko partisaaniteorian kannalta keskeisimmän tunnustuksen poliittisesta olemassa-

olosta. Paramilitaristinen partisaani ei enää toimi epäpoliittisena rikollisena.201 

 
Clausewitzille sota oli joko absoluuttista tai rajoitettua.  Näiden kahden eri sodan muo-

don ero on siinä, että Clausewitzin absoluuttisessa sodassa pyritään vastapuolen täydelli-

seen tuhoon, kun taas rajoitettu sota rajoittuu ainoastaan tiettyjen poliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi.202  

 
Schmittin absoluuttisen sodan teorian perusta on Leninin kirjoituksissa Clausewitzin so-

dankäynnistä. Lenin tutki perusteellisesti ensimmäisen maailmansodan aikana Carl von 

Clausewitzin teosta Vom Kriege ja kirjoitti niistä muistikirjan. Schmittille piti tuota kirjaa 

yhtenä maailmanhistorian ja ideologioiden merkittävimmistä dokumenteista. Leninin kir-

joitusten tieteellinen tutkimus osoittaa uuden teorian absoluuttisesta vihollisesta ja abso-

luuttisessa vihollisuudessa. Tällainen uusi teoria oli määräävä vallankumouksellisissa 

 
200 Ibid. s. 49. 
201 Ibid. s. 54. 
202 Clausewitz 1989 s. 89 (36-37). 
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sodissa, sekä myös kylmän sodan aikakaudella. Schmittin mukaan Lenin oppi erinomai-

sesti Clausewitziltä hänen teesinsä ”sota on politiikan jatkamista toisin keinoin”, mutta 

myös sen, että vallankumouksellisella aikakaudella ystävän ja vihollisen erottaminen on 

kaikista keskeisin erottelu kaikista sekä sodassa, että politiikassa.203 

 

Maailma, josta on poistettu poliittinen, pakottaa pohtimaan vihollista muiden kuin poliit-

tisen kategorian kautta. Tällöin vihollinen arvioidaan moraalisin perustein, mikä johtaa 

yhä raaempiin ja julmiin sotiin. Clausewitzin absoluuttinen sota merkitsi sotaa, jossa vas-

tustajalle ei annettu enää inhimillistä asemaa vihollisena, vaan sitä vastaan tuli taistella 

keinolla millä hyvänsä. Clausewitz siten poisti moraalin sodankäynnistä. Schmittin abso-

luuttinen vihollinen käy sotaa poliittisen käsitteen ulkopuolella. Se on alentanut laillisen 

vihollisen poliittisen kategorian ulkopuolelle ja tehnyt siitä moraalisen. Hänen toiminta-

nansa on verrattavissa Clausewitzin absoluuttisen sodankäynnin vastustajan moraalitto-

maan tuhoamiseen. Schmittin absoluuttinen vihollisuus aiheuttaa, että vastapuoli alenne-

taan myös kaikissa poliittisen ulkopuolisissa kategorioissa, ja siitä tulee lopulta epäinhi-

millinen hirviö.204 Absoluuttinen vihollinen ei tunne rajoitetun sodan käsitettä. Sille ei 

siten ole olemassa mitään muuta syytä sotaan, kuin ainoastaan toisen olemus absoluutti-

sena vihollisena. Absoluuttisen vihollisen tunnistaminen on siten tarkoitus ja oikeutus 

sotaan. Ainoa oikea kysymys on, kuka on absoluuttinen vihollinen – kuka absoluuttinen 

vihollinen konkreettisesti on?205 

 

Schmittille tällainen sota todistaa, että vihollisuus voi intensiteetiltään muodostua äärim-

milleen myös sellaisessa tilanteessa, jossa poliittinen ja sen olemassaolo pyritään nimen-

omaisesti kieltämään. Samalla pyritään kieltää kaikki vihollisuudet maailmasta. Tällöin 

julistaudutaan ikään kuin puolueettomaksi ja vihollisuuden ja sitä kautta sotien vastusta-

jaksi. Jos sodan vastustaminen muuttuu itsessään niin voimakkaaksi, että sodan vastustus 

ajaisi sodan vastustaja sotaan ei pasifistien kanssa, olisi pasifismilla poliittista voimaa 

todella niin paljon, että se kykenisi ryhmittelemään vihollisen ja ystävän kategorialla ih-

miset. Poliittinen motiivi pasifisteille tässä syntyisi nimenomaisesti siitä, että se vastustaa 

sotaa niin vahvasti, että se ei itse enää halua vetäytyä sodasta. Pasifisti siten myöntäisi, 

vaikkakin vaan äärimmäisimpänä vaihtoehtona, että sota on mahdollinen, ehkä jopa 

 
203 Schmitt 2004, s. 34. 
204 Schmitt 2015, s. 42. 
205 Schmitt 2004, s. 36. 
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mielekäs. Tässä ajatuksessa piilee Schmittille myös oikeutetun sodan käsite ja samalla 

sen käsitteen epämieluisuus, sillä juuri tällainen sota on Clausewitzin absoluuttisen sodan 

käsitteen mukainen, Schmittille ”ihmiskunnan vihoviimeinen sota”, jossa vastapuolelle 

ei anneta enää mitään inhimillistä arvoa, vaan se alennetaan epäinhimilliseksi pedoksi.206 

 
Schmittin sotaa ei tule käsittää pelkästään itsenäisenä käsityksenä tai teoriana sodasta, 

vaan se on nimenomaisesti realistisen ja siten poliittisen poliittisen valtioteorian kuvaus 

sodan, rauhan ja poliittisen suhteesta. Se pyrkii siten absoluuttisen vihollisen käsitteen 

kautta kuvaamaan, mutta ennen kaikkea myös vastustamaan tämänhetkistä liberalismiin 

perustuvaa maailmanpolitiikan tilaa.  

 
Globaali vallankumouksellinen partisaani on Schmittin poliittisen valtioteorian poliitti-

nen osa. Se toimii hänen teoriassaan absoluuttisen vihollisen synnyttäjänä ja siten varoit-

tavana esimerkkinä siitä, mihin ihmiskunta on lopulta ajautumassa, jos poliittisen mono-

poli annetaan sille, jolla ei ole enää näkyvää poliittista luonnetta. Absoluuttinen viholli-

nen uhkaa koko poliittisen käsitettä alentamalla kaiken poliittisen maailmassa moraalin 

kategorioihin.  

 

 

 

  

 
206 Schmitt 2015, s. 41–42. 
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5. Lopuksi 
 
 
Carl Schmitt oli tarkoittanut partisaaniteoriansa luettavaksi Poliittisen käsitteen 

kommentaarina ja siten teosta selventävänä kirjoituksena. Poliittisen käsitettä on miele-

kästä lukea Schmittin valtiosääntöteorian rinnalla, sillä Poliittisen käsite selittää 

Schmittin valtiosääntöteorian syvimmän olemuksen, kansan ja sen perustuslakia säätävän 

vallan alkuperän. Schmittin tunnettu avaus ”Valtion käsite edellyttää poliittisen käsitettä” 

esittää ehkäpä yhden hänen suurimmista oivalluksistaan valtioteoreettisessa 

keskustelussa. Valtio on aina sekä oikeudellinen, että poliittinen luonteeltaan. Schmittin 

kritiikki 1900-luvun alun positivistista valtioteoreettista ajattelua kohtaan palauttaa 

poliittisen takaisin oikeudelliseen keskusteluun. Julkisoikeudellisen tieteellinen 

tarkastelu ei onnistu pelkästään oikeudellisin argumentein, vaan valtion ja sen 

valtiosäännön auktoriteettinen asema tulee perustaa poliittisen ja oikeudellisen väliseen 

suhteeseen.  

 

Tästäkin huolimatta Schmittin ajattelua kuvaa ehkä parhaiten hänen käsityksensä kaik-

kien poliittisten käsitteiden ja ilmaisujen poleemisesta luonteesta. Poliittisten käsitteiden 

poleemisella luonteella Schmitt tarkoittaa, että kaikki poliittiset käsitteet viime kädessä 

aina tarkoituksenmukaisesti asetetaan jotain toista vastaan. Niiden merkitys kohdistetaan 

konkreettisesti johonkin, ja niiden kautta on tarkoitus taistella, vastustaa ja kiistää jokin 

toinen. Myös Schmittin omien tutkielmien luonne on siten ymmärrettävä poleemisena. 

Ne nimeävät omat vihollisensa ja sitä kautta asettuvat jotain vastaan.207 

 

Myös Schmittin tutkielma partisaaneista tulee ymmärtää sen poleemisessa luonteessaan 

ja merkityksessään. Se asettaa entistä selvemmin vastapuolellensa liberalistisen kansain-

välisen järjestyksen ja tuon järjestyksen tuottaman abstraktin vihollisen. Partisaani poliit-

tisena toimijana asettuu siten viimekädessä oikeutetun sodan teoriaa ja pasifismia vas-

taan, sillä partisaani nimeää vihollisekseen juuri oikeutetun sodan ja pasifismin tuottaman 

moraalisesti pahan vastustajan. Näin tekemällä Schmitt astuu poliittiselta areenalta libe-

ralistiseen näennäisen epäpoliittiseen maailmaan, jonka vihollinen ei enää asetu ystävän 

ja vihollisen kategoriaan. Tällaisessa tilanteessa epäpoliittisesta tulee kuitenkin poliittista 

viimeistään silloin, kuin se joutuu poleemisesti asettautumaan jotain vastustamaansa 

 
207 Minkkinen 2017b, s. 11. 
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vastaan. Tällaisessa vastustamisessa vaarana on kuitenkin se, että se piilottaa poliittisen 

luonteensa esittämällä poleemisen vastakohdan ja vihollisuuden muihin kategorioihin. 

Tällaisen vihollisen kohtelu ei ole koskaan inhimillistä. Vastapuolta ei kohdata enää vi-

hollisena, vaan se kohdataan epäinhimillisenä hirviönä.208   

 

Schmittin valtioteoria rakentuu näin ollen sekä käsitteiden poliittisten muotojen kautta, 

mutta myös noiden poliittisten muotojen aina poleemiseen luonteeseen. Poliittisen käsit-

teen sisältö, poliittinen valtiosääntö sekä partisaani poliittisena toimijana saavat kaikki 

poliittisen luonteensa kautta aina välttämättä poleemisen luonteen. Poliittinen on siten 

aina myös poleemista, eikä Schmittin ajattelua voi täysin ymmärtää ilman, että esittää 

kysymyksen siitä, mitä vastaan Schmitt itse poleemisesti asettuu? 

 

 

  

 
208 Schmitt 2015, s. 42. 



 56 

5.1. Liberalismin kritiikki 
 
 
Schmittille valtion tehtävä oli ennen kaikkea ja ensisijaisesti luoda täydellinen rauhantila 

valtiossa ja sen alueen sisällä. Normaalin valtion tulee perustaa toimintansa ”rauhan, tur-

vallisuuden ja järjestyksen” vahvistamiseen ja sitä kautta luoda normaali tilanne. Schmit-

tille juurikin normaali tila on sellainen, jossa oikeudelliset normit pystyvät olemaan yli-

päänsä edes voimassa.209 Schmittin realistisesta lähtökohdasta huolimatta hänen maail-

mankuvansa on siten lopulta hyvinkin rauhanomainen.  

 

Sodan ja rauhan etiikassa Schmitt asettuu realistina sekä pasifismia, että oikeutetun sodan 

teoriaa vastaan. Sota on realisteille ainoastaan välttämätön osa maailmaa ja siihen tulee 

ryhtyä valtion omien etujen sitä vaatiessa, eikä sen olemassaoloon tulee liittää mitään 

moraalista.210 Schmittille sodan tosiasiallinen mahdollisuus ja sen uhka perustavat poliit-

tisen ykseyden, joista välttämättä seuraa järjestys ja rauha sikäli, kun tuo poliittinen yk-

seys on riittävän vahva pitämään poliittisen monopolin hallussaan.  

 
Myös liberalistisessa maailmankuvassa rauha on normaali asiantila. Liberalistinen maa-

ilmankuva perustaa rauhan kuitenkin hyvin erinäköiselle ajattelumallille kuin Schmitt. 

Liberalisteille sota on ihmisluonnolle kaiken kaikkiaan epäluonnollinen ja järjetön. Usko 

ja toivo on siinä, että ihmisjärjen avulla kaikista sodista päästään lopulta eroon.211 Sodat 

on siten järjellä perustellun tahdon kautta lopetettavissa. Liberalistiset filosofit käsittivät 

sodan myös epädemokraattisten hallitusten omien intressien saavuttamisen välineenä.212 

Sota oli siten valtiorakennelman syöpä, ja ihmisillä itsellään on mahdollisuus se parantaa 

demokratian ja vapaan kaupan avulla. Demokraattiset prosessit ja instituutiot tulisivat ha-

jottamaan valtaapitävän eliitin. Vapaa kauppa yhdistäisi yksilöt kaikkialla maailmassa 

yhdeksi yhteisöksi.213 Demokratian rauhanteorian mukaan liberaalit demokraattiset val-

tiot eivät koskaan käy sotaa keskenään. Demokraattisilla valtioilla on tahto ja taipumus 

ylläpitää ja rakentaa rauhanomaisia suhteita keskenään muiden demokraattisten valtioi-

den kanssa.214  

 
209 Schmitt 2015, s. 51. 
210 Orend 2004, 164. 
211 Burchill – Scott – Andrew – Linklater 1996, s. 60.  
212 Ibid. s. 60. 
213 Ibid. s. 61. 
214 Ibid. s. 61-62. 
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Schmittille sen sijaan tällainen liberaali valtio oli sisäisesti, mutta myös kansainvälisesti 

palannut Hobbesin luonnontilaan.215 Schmittille liberalistinen maailma ei siten suinkaan 

ollut ikuisen rauhan tuova maailmanjärjestys, vaan päinvastoin Schmittille liberaali maa-

ilmanjärjestys oli kaoottinen.  

 

Schmittin liberalismin kritiikki kohdistui liberalismin neutraaliin substanssin puuttee-

seen, laillisuusperiaatteen näennäisyyteen, ja konstitutionaalisen demokratian ristiriitai-

seen luonteeseen.216 Schmittin mukaan liberaalin maailmajärjestyksen tulee lopulta tuoda 

näkyväksi omat poliittiset tavoitteensa ja puolustaa niitä sitä uhkaavan vihollisen edessä. 

Vaihtoehtoisesti vahva ja määrätietoinen vihollinen saavuttaa liberaalin valtion, ja pakot-

taa sen tunnustamaan vihollisen asemansa. Tällaisessa tilanteessa viimeistään liberalis-

min näennäinen poliittisuuden välttäminen katuu, eikä se enää pysty poliittisesti olemaan 

puolueeton.217 Vaikka liberaali maailmanjärjestys onkin tuonut rauhan demokraattisten 

valtioiden välille, on se saanut aikaan sitäkin enemmän väkivaltaisuutta, vihaa ja kur-

juutta demokraattisten ja ei-demokraattisten valtioiden välille.218  

 

Myös liberaalille konstitutionalismille keskeinen laillisuusperiaate oli Schmittille tyypil-

linen liberalismin näennäisyyttä ja sen hurskautta kuvaava käsite. Laillisuusperiaatteen 

normatiivinen luonne ja perusta olettavat, että laillisuusperiaate on itsenäisesti olemassa 

olevana poliittisten päätösten yläpuolella. Schmittille tällainen laillisuusperiaatteen abst-

rakti olemassaolo ei itsessään ollut pätevä, vaan laillisuusperiaate tarvitsee aina toimijan 

ja tilanteen, jossa se näiden tiettyjen toimijoiden ja tapahtumien tulkinnan kautta tulee 

päteväksi.219  

 

Schmittille päänvaivaa aiheutti myös liberaali konstitutionalistinen demokratia ja ennen 

kaikkea sen käsitteen tasolla oleva ristiriitainen luonne. Konstitutionalismin liberaali 

komponentti, ja demokratian poliittinen komponentti nimittäin asettaa antagonisesti neut-

raliteetin ja substanssin, sekä konstitutionalismin ja suvereniteetin vastakkain.220 Schmit-

tille konstitutionaalinen demokratia on siten käsitteenä antinominen. Konstitutionalismin 

 
215 McCormick 2017, s.  6. 
216 Bielefeldt 1997, s. 66-68. 
217 Ibid. s. 66. 
218 Burchill – Scott – Andrew – Linklater 1996, s. 61. 
219 Bielefeldt 1997, s. 67. 
220 Ibid. s. 67. 
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ja demokratian välinen jännite muodostaa lähtökohtaisesti substanssin ja neutraliteetin 

välille antagonisen suhteen. Demokratia edustaa tietyn ihmisjoukon poliittista substans-

sia, kun taas perustuslaillisuus toimii menetelmänä vartioida liberaalien porvarillisten yk-

sityisiä ja taloudellisia etuja. Schmittille konstitutionaalinen demokratia on ainoastaan 

näennäinen, sillä missä tahansa vakavammassa kriisissä konstitutionaalinen laillisuuspe-

riaate väistyy rajoittamattoman poliittisen suvereniteetin tieltä. Schmittille demokratia on 

erityinen muoto poliittisesta suvereniteetista. Suvereniteetti on siten demokratiassa kan-

san kollektiivisen tahdon muoto, jossa kansan kollektiivisuus mahdollistuu riittävän sub-

stanssisen samankaltaisuuden kautta. Tämän riittävän samankaltaisuuden Schmitt on kui-

tenkin tarkoituksenmukaisesti jättänyt avoimeksi. Riittävä samankaltaisuus voi siten olla 

mitä tahansa, kunhan se on nimenomaista siten, että se on riittävä erottamaan ja yhdistä-

mään itsensä muista samanlaisista samankaltaisuuksista ja sitä kautta voi muodostaa 

oman identiteettinsä. Schmittille demokratia on näin ollen lopulta kansan kollektiivisen 

identiteetin rajoittamaton poliittisen ilmaisu.221  

 

Konstitutionalismissa sen sijaan ei ole lainkaan poliittista substanssia, vaan se on ainoas-

taan liberalistisen porvarillisen väline puolustaa sen yksityisiä ja taloudellisia intressejä 

yksilön oikeuksien ja vallanjaon kautta. Schmittille demokratia on siten poliittisen suve-

reniteetin harjoittamista, kun taas konstitutionalismi nimenomaisesti estää tuon poliittisen 

suvereniteetin toteuttamisen ja siten demokratian täysi vastakohta. Liberaali konstitutio-

nalismi kahlitsee poliittisen vallankäytön vallan kolmijaon kautta erottamalla presidentin, 

parlamentin ja oikeuslaitoksen siten, ettei yksikään pääse harjoittamaan suvereenia valtaa 

sen tiukassa merkityksessä.222 Demokratia ja liberaali konstitutionalismi periaatteina ei 

siten Schmittin mukaan voi milloinkaan kuulua yhteen, sillä niiden ero on käsitteellisellä 

tasolla perustavanlaatuinen. 

 

Schmitt esittää Poliittisen teologiassaan liberalismin kritiikin olevan lähes sisään raken-

nettu sen oikeudelliseen ajatteluun sikäli, kun suvereniteetti voidaan ymmärtää liberalis-

min tavoin järjestelmänä yleisiä normeja. Tällainen järjestelmä ei nimittäin lainkaan huo-

mioi sellaista järjestyksestä poikkeavaa poikkeustilaa, jossa liberaalin valtion olemassa-

olo tulee uhatuksi. Tällöin tuon valtion perustana oleva oikeudellinen järjestelmä ja siten 

itse valtio, joutuu väistymään. Tästä väistymisestä huolimatta suvereeni jää voimaan. 

 
221 Ibid. s. 67. 
222 Ibid. s. 67. 
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Säilyäkseen olemassa valtio joutuukin varaamaan itselleen rajattoman vallan voidakseen 

taistella olemassaolostaan. Mikäli tämä valta on vähääkään rajoitettu, on mahdollista, että 

valtio saattaa kaatua.223 Kelsenin käsitys valtiosta pelkästään oikeudellisena järjestyksenä 

on Schmittille siten mahdoton. Perusnormi ei voi johtaa itseään systeemistä itsestään, sillä 

koko järjestelmän pysyvyys nojaa juuri siihen. Kelsenin perusnormi voikin näyttäytyä 

myös desisionistisesti oikeusjärjestelmän perustana esimerkiksi despootin käskynä tai ko-

mennuksena ja on tällaisessa muodossaan tautologinen rajaus ykseydestä tai vaihtoehtoi-

sesti raaka sosiopoliittinen todellisuus. Liberalistinen positiivinen oikeustiede Kelsenin 

perusnormissa paljastaakin sen, minkä se on pyrkinyt piilottamaan.224   

 

Straussin huomio Schmittin liberalismin kritiikkiä kohtaan esittääkin, että Schmitt ei suo-

ranaisesti kritisoi liberalismia sen poliittisen puutteesta, vaan ainoastaan sen tavasta pii-

lottaa ja siten myös kieltää sen poliittinen luonne.225 Schmittin liberalismin kritiikki on 

Straussin tavoin ymmärrettynä siten Macchiavellista perää, vaikkei Strauss itse sitä sel-

laiseksi koskaan itse esittänyt.226 

 
5.2. Demokratian kriisi ja post-poliittinen maailma  

 
Francis Fukuyama esitti kuuluisan teesinsä historian päättymisestä, kun Neuvostoliitto 

hajosi ja liberaalidemokratia näytti jäävän ainoaksi oikeaksi ideologiaksi vailla todellista 

kilpailijaa.227 Schmittin absoluuttinen vihollinen on mahdollinen ainoastaan liberalisti-

sessa kansainvälisessä maailmassa, sillä juuri liberalistisessa maailmassa poliittinen lak-

kaa olla olemasta näkyvä. Koska absoluuttinen vihollinen on vihollinen moraalisella ta-

solla, se ei sinänsä enää voi olla vihollisena poliittinen. Poliittisen kategorioina Schmitt 

nimittäin nimenomaisesti erotti moraalisen erilleen ystävän ja vihollisen kategorioista.  

 

Schmittille konventionaalinen vihollinen luo tasapainon kansainvälisessä maailmanjär-

jestyksessä. Se luo tasapainon myös valtion sisällä, sillä se protego ergo obligo – mukai-

sesti luo sisäisen järjestyksen ja turvaa kansalaisilleen rauhan toimia kansalaisyhteisön 

puitteissa itseään toteuttaen. Moderni partisaani uhkaa valtion poliittisen monopolia ja 

muodostaa valtion olemassaololle todellisen uhan iskemällä heikon valtion kimppuun 

 
223 Howse 1997, s. 81-82. 
224 Ibid. s. 83. 
225 Ibid. s. 89. 
226 Ibid. s. 90. 
227 Fukuyama 1992. s. 3; Fukuyama 1989, s. 90. 
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vieden siltä poliittisen monopolin. Schmittin absoluuttinen vihollinen on vihollisista to-

taalisin ja intensiivisin, sillä se ei uhkaa ainoastaan valtion poliittisen monopolia, vaan 

koko suvereeneihin valtioihin perustuvaa maailmanjärjestystä luomalla liberalistisen 

maailmanjärjestyksen vailla poliittista. Tällainen maailma on Schmittille kaoottinen ja 

siten mahdoton. Maailma on muuttunut moraalisesti yhden totuuden hegemoniaksi, jossa 

tuon uuden maailmajärjestyksen vastavoima ei vielä Schmittin elämän aikana ollut tullut 

näkyväksi.  

 
2000-luvulle siirryttäessä maailmaa on ravistellut ennennäkemätön määrä uudenlaisia 

kriisejä ja sotia. 9/11 vuoden 2001 syyskuussa aloitti Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten 

loputtoman sodan terrorismia vastaan, joka on entisestään lisännyt levottomuutta ja tur-

vattomuutta Yhdysvaltojen nimeämien ”pahan akselin” valtiossa elävillä siviileille. De-

mokratian nimessä oikeutettu vuosikausia kestänyt sota on pahimmillaan tuhonnut koko-

naisia kansakuntia ja sekoittanut valtioita sisäisesti totaalisten humanitaaristen kriisien 

partaalle. Kaksinapaisen maailmajärjestyksen jälkeinen kansainvälinen järjestys on ra-

kentunut yhä enemmän yhden totuuden varaan, ja tuo totuus on moraalinen. Schmittin 

poliittinen on ylitetty alentamalla vihollinen epäinhimilliseksi hirviöksi. Schmittille täl-

laiset sodat ovat välttämättä epäinhimillisiä ja erityisen intensiivisiä.228 On selvää, että 

juuri epäinhimillinen ja intensiivinen kuvaa tilaa Jemenissä, Irakissa ja Afganistanissa. 

Guantánamo Bayn kaltaisten vankileirien olemassaolo, ja tuhansien pakolaisten hätä ja 

kärsimys ovat ainoastaan esimerkkejä oikeutetun sodan jäljistä. Absoluuttinen vihollinen 

on abstrakti jälkipoliittisen ajan vihollinen, jonka asemaa ei enää vastustajana tunnusteta.  

 

Sisäpoliittisesti yhden moraalisesti oikean totuuden politiikka on ajanut demokratian krii-

siin. Mouffen post-poliittinen tila kuvaa aikaa, jossa poliittisella vastustajalla ei ole enää 

ääntä. Populistiset liikkeet pyrkivät korvaamaan liberalistiselle moraalisesti oikealle to-

tuudelle vastavoiman, ja tuo vastavoima vaikuttaa olevan äärimmäinen. Poliittinen kes-

kustelu on muuttunut vihaavaksi ja uhkaavaksi ja se on siten ikään kuin askel kohti ää-

rimmäistä intensiteettiä, tuota ystävän ja vihollisen viimeistä kategoriaa. Populistiset puo-

lueet eivät enää tyydy tarjoamaan näkökulmaa ja asioiden hoitoa, vaan niiden tarkoitus 

on suojella – ja sitä kautta velvoittaa. Suojelun ja velvoittamisen kautta puolueet ja aatteet 

ovat saamassa poliittisen monopolin.  

 
 

228 Schmitt 2015, s. 42. 
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Schmitt eli pitkän elämän. Hän ei kuitenkaan ehtinyt nähdä Neuvostoliiton hajoamista ja 

sen jälkeistä uutta kansainvälisen järjestyksen tilaa. Tuon tilan kuvaaminen ja teoreettinen 

esittäminen jääkin Schmittistä seuraavien sukupolvien tutkijoiden tehtäväksi. Poliittisen 

filosofian tulee voida ottaa kantaa myös sellaisiin kysymyksiin, jotka haastavat liberalis-

min perustavat periaatteet. Chantal Mouffen mukaan liberalismin tulee pystyä kohtaa-

maan myös sellaiset vaikeatkin kysymyksen, jotka se on yleisesti pyrkinyt väistämään. 

Schmittin ajattelun kohtaaminen mahdollistaa liberaalidemokratian ytimeen rakennetun 

paradoksin ymmärtämisen ja sitä kautta asettaa paremmat lähtökohdat avoimeen keskus-

teluun.229 

 

Schmittin työ loppui aikaan, jolloin historiassa alkoi uusi ajanjakso. Valtioiden sisä- ja 

ulkopoliittinen valta ja rooli ovat muuttuneet merkittävästi, mutta poliittinen on edelleen 

keskeisin käsite sosiaalisen järjestyksen ja Nomoksen ymmärtämiseksi.  

  

 
229 Mouffe 1997, s. 21. 
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