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TIIVISTELMÄ 

Tässä työpaperissa tarkastelen käsitteen hengellinen turvallisuus (духовная 
безопасность) käyttöä ja rakentumista Venäjän federaation Sotatieteiden akatemian 
(Академий Военных Наук) presidenttinä vuosina 1994–2019 toimineen Mahmut 
Garejevin (1923–2019) kirjallisuudessa. Akatemian presidenttinä toimiessaan Garejev 
vaikutti tutkimustyöllään muun muassa Venäjän sotilasdoktriinien laadintaan. Työpa-
perissa keskitytään hengellisen turvallisuuden käsitteen genealogiaan ja kansallisten in-
tressien myötä rakentuvan sotilaallisen voimankäytön oikeutukseen Garejevin kirjalli-
sen tuotannon kautta. Tor Bukkvollin esittämä hypoteesi Garejevista traditionalistisen 
koulukunnan teoreetikkona saa tukea työpaperin artikkeliaineiston pohjalta. Työpa-
perissa yhdistetään laajempi yleiskuva Venäjän hengellistä turvallisuutta koskien nyky-
päivän informaatioturvallisuuteen sekä patrioottisen kasvatuksen toimiin.  

 

Asiasanat: Venäjä, Sotatieteiden akatemia, informaatioturvallisuus, kansalliset intres-
sit, hengellinen turvallisuus, Garejev 

 

SUMMARY 

This paper analyses how Mahkmut Gareev (1923–2019) uses the concept of spiritual 
security (духовная безопасность) in the selected source material. Gareev was the first 
president of the Russian Academy of Sciences (Академий Военных Наук) and held 
the position from 1994 to 2019. As the president of the academy, Gareev’s research 
influenced the formulation of Russia’s military doctrines.  The paper then concen-
trates on the genealogy of the concept of spiritual security and explores the underlying 
logic of the application of military power being justified on the basis of securing na-
tional interests. The hypothesis of classifying Gareev as a thinker of traditionalist 
school of thought gains supporting evidence through the analysed material. The paper 
finally aims to connect the larger general view regarding the spiritual security of Russia 
with the concept of information security and the contemporary procedures of patri-
otic education. 

 

Keywords: Russia, Academy of Military Sciences, information security, national in-
terests, spiritual security, Gareev 
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1. ESIPUHE 

Tässä työpaperissa keskitytään Garejevin kansallisten intressien pohjalta rakentuvan 
sotilaallisen voimankäytön oikeutukseen sekä hengellisen turvallisuuden (духовная 
безопасность) käsitteen perusteisiin. Garejevin hengellisen turvallisuuden käsitteen 
kehityksen kautta havainnollistuvat muutokset hänen tutkimustyönsä painotuksissa 
2000-luvun alusta eteenpäin. Hengellisen turvallisuuden käsitteen merkitys korostuu 
Garejevin kirjoituksissa vuosina 2005–2011. Tämä heijastaa Garejevin työtä kansalli-
sen turvallisuuden määrittelyn parissa sekä kansallisten intressien taustalla piilevien 
ideoiden yksityiskohtaisempaa huomiointia osana hänen sotatieteellistä tutkimustyö-
tään. 

Aineiston pohjalta osoitan lisäksi Garejevin esittävän vuosina 2005–2011 lukuisia ker-
toja tarvetta erillisen hengellistä turvallisuutta käsittelevän valtiollisen toimielimen pe-
rustamiselle. Tämä valtiollinen taho keskittyisi hengelliseen turvallisuuteen keskitty-
vien asioiden hoitamiseen. Laajempana ilmiönä hengellinen turvallisuus linkittyy pat-
riotismin sekä moraalisen kasvatuksen kautta erityisesti informaatioturvallisuuteen. 
Garejev painottaa hengellistä turvallisuutta käsittelevissä kirjoituksissaan lisäksi histo-
rian tulkintoja sekä suuren isänmaallisen sodan muiston vaalimista. Historiaa käsitte-
levien teosten kirjoittaminen on ollut jo Garejevin tutkimusuran alussa hänelle keskei-
nen teema erityisesti juuri suuren isänmaallisen sodan kautta, joka kulkeutuu mukana 
käsitteellisessä työssä aina Garejevin väitöstyöstä hänen myöhäiseen tuotantoonsa.1 
Työpaperissa pyritään ensisijaisesti yksityiskohtaisen kuvauksen luomiseen hengelli-
sen turvallisuuden käsitettä koskien valikoitujen Garejevin julkaisemien tutkimusar-
tikkelien pohjalta. 

Työpaperissa esitetään aineiston pohjalta rakentuva sisäisesti johdonmukainen kuvaus 
Garejevin ajattelusta hengellistä turvallisuutta koskien. Työpaperin kohdeyleisönä 
ovat venäläisestä sotataidosta yleisellä tasolla kiinnostuneet suomalaiset lukijat. Työ-
paperi on ymmärrettävissä ilman laajaa perehtyneisyyttä venäläiseen sotatieteelliseen 
ajatteluun. Työpaperin arvona on paperissa tuotettu yleisesitys Garejevin näkemyk-
sistä erityisesti hengellisen turvallisuuden käsitteen osalta. Työpaperissa tehty käsite-
analyysi selventää lisäksi niitä lähtökohtia, joiden pohjalta Garejev määrittää Venäjän 
kansallisia intressejä sekä asettaa perusteita omassa ajattelussaan sotilaalliselle voiman-
käytölle. Lopuksi työpaperissa avataan Garejevin ajattelun kytköksiä käytännön toi-
miin sekä avataan mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. 

Garejevin ajattelu tarjoaa yhden mahdollisen teoreettisen viitekehyksen venäläisen so-
tilaallisen voimankäytön oikeuttamiseen sekä hengellisten uhkien hahmottamiseen, 
mutta tämä ei tarkoita sen olevan ainoa mahdollinen ja todellisuutta täydellisesti vas-
taava tulkinta. Garejevin ajattelu kuitenkin vastaa hyvin laajempia kehityskulkuja Ve-
näjän virallisten sotilaspoliittisten strategioiden sekä doktriinien laadinnassa.2 Hänen 
asemansa Venäjän sotatieteiden akatemian ensimmäisenä presidenttinä ja ansioitu-
neena tutkijana ovat antaneet hänelle vaikutusvaltaisen aseman sotilasdoktriinien sekä 
kansallisen turvallisuuden strategioiden laadinnassa. Työpaperi sisältää yleistajuisuu-
desta huolimatta seuraavassa osiossa kuvauksen työpaperin aineistonhankinnasta. 
Keskeisten venäjänkielisten termien kohdalla tekstistä löytyy aina suluissa käännetyn 
sanan jälkeen sen venäjänkielinen alkuperäinen muotoilu. Työpaperin tavoitteena on 

                                                           
1 Mahmut Garejevin henkilökuva. URL: http://www.avnrf.ru/index.php/biografy/biografia  
2 Puurunen 2021 & Bukkvoll 2011  

http://www.avnrf.ru/index.php/biografy/biografia
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kehittää Mahmut Garejevin kirjallisuuden tutkimusta yksityiskohtaisella tasolla. Perus-
telut tälle ovat Garejevin keskeisessä vaikutusvallassa Venäjän sotatieteiden akatemian 
kautta muun muassa Venäjän virallisten sotilasdoktriinien valmistelulle.   
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2. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tutkimusanalyysiä ohjaavat seuraava tutkimuskysymykset. Mitä historiallista taustaa 
vasten hengellisen turvallisuuden käsite rakentuu Garejevin artikkeleissa? Missä yh-
teyksissä Garejev käyttää käsitettä? Työpaperin menetelmänä on Garejevin julkaise-
man kirjallisuuden pohjalta tehtävä käsiteanalyysi.  

Analyysin pääväitteenä ja vastauksena tutkimuskysymykseen esitän, että hengellisen 
turvallisuuden käsite kehittyy merkittävästi Garejevin ajattelussa 2000-luvun edetessä 
hänen näkökulmastaan yhdeksi keskeisimmistä kansallisen turvallisuuden osa-alueista. 
Hengellisen turvallisuuden merkitys korostuu Garejevin mukaan tulevaisuudessa. Hän 
näkee tämän palautuvan erityisesti ei-aseellisten uhkien sekä poliittiseen kamppailun 
kasvavaan merkitykseen informaatioympäristössä. 

Työpaperin ensisijaisena aineistona ovat Garejevin venäläisissä sotatieteellisissä aika-
kauslehdissä (Vestnik Akademii voennykh nauk, Voennaja mysl', Rossiiskoe voennoe 
obozrenie, Voenno-promyshlennyi kur'er, Krasnaja zvezda, Nezavisimoe Voennoe 
Obozrenie) sekä politiikan tutkimuksen aikakauslehdessä (Politeia) julkaisemat artik-
kelit. Työpaperin aineistohaku aloitettiin tarkastelemalla Eastview -artikkelitietokan-
nan (16) ja Google Scholarin kautta löytyvät artikkelit (7) hakusanoilla "“духовн* 
безопасн*”" ~4 ja tekijänä “ГАРЕЕВ”. Eastview -artikkelitietokannan kohdalla ai-
nakin 22.9.2021 haun onnistumisen takaamiseksi oli valittava kieleksi venäjä. Eastview 
-haussa kuudentoista esiin nousevan artikkelin joukossa oli neljä artikkelia, jotka oli 
julkaistu useammassa sotatieteellisessä aikakauslehdessä. Rajasin nämä kaksoiskappa-
leet aineistosta pois. Alustavaksi aineistoksi rajautui näiden toimenpiteiden jälkeen 15 
Garejevin kirjoittamaa artikkelia Google Scholarin ja Eastview -tietokannan hakujen 
pohjalta. 

Nämä artikkelit kävin läpi yksityiskohtaisesti keskittyen hengellisen turvallisuuden kä-
sitteen määritelmän lisäksi seuraaviin tekijöihin: missä laajemmassa kontekstissa Ga-
rejev käyttää käsitettä, ja tätä kautta, mikä on kohdeyleisö silloin, kun käsitettä käyte-
tään. Kiinnitin huomiota lisäksi julkaisujen ajalliseen jatkumoon sekä sitä kautta siihen, 
onko havaittavissa selkeää kehityskulkua, kuinka käsite kehittyy Garejevin ajattelussa.  

Garejevin artikkeleiden alustavan lukemisen jälkeen täydensin aineistoa hakemalla 
myös muiden tekijöiden teoksia ja artikkeleita hengellisen turvallisuuden tiimoilta. Tä-
män prosessin myötä mahdollistui täydentävien lisäperusteluiden saaminen Garejevin 
artikkeleiden pohjalta tekemieni havaintojen sekä laajemman kuvan hahmottamisen 
tueksi. Hakusanalla “"духовн* безопасн*" ~4 And Гареев” Eastview -tietokannasta 
löytyi 58 osumaa. Näissä artikkeleissa tekijöinä on muitakin kirjoittajia kuin Garejev, 
mutta teksteistä löytyy kuitenkin vähintään yksi maininta hänestä sekä hengellisestä 
turvallisuudesta.  

Nämä havainnot kytkin erityisesti sotilaallisen voimankäytön oikeutukseen, sillä alus-
tavien havaintojen pohjalta käsitettä hengellinen turvallisuus käytettiin läheisessä yh-
teydessä kansallisten intressien merkityksen määrittämiseen sekä sisällöllisesti että 
muodollisena osana päättelyä. Käsiteanalyysin avulla kykenen asettamaan teksteissä 
lausumattomaksi jääneet taustalla piilevät oletukset sekä eri artikkeleiden huomiot yh-
deksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksessa tehdyt havainnot pätevät ai-
neistossa tehdyn rajauksen sisällä.  
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Työpaperin rakenne on seuraava: kolmannessa luvussa tarkastellaan hengellisen tur-
vallisuuden käsitteen syntyä lähtemällä liikkeelle varhaisimmasta edellä mainituilla ha-
kusanoilla esiin nousseesta artikkelista. Tämä vuonna 2001 julkaistu artikkeli osoittaa 
tulkintani mukaan selvän linkin myöhempiin suoriin sanallistuksiin, jotka korostuvat 
vuosina 2007–2011 (uniikkien artikkeleiden lukumäärä Eastview -tietokannan ensim-
mäisessä haussa 8/12). 

Kolmannessa luvussa käsitteen historiallisen taustoituksen myötä siirryn hengellisen 
turvallisuuden yksityiskohtaiseen käsitteellistykseen Garejevin kirjoituksissa, jotka pai-
nottuvat vuosille 2005–2011. Kolmannessa luvussa käsitellään lisäksi Venäjän sotilas-
doktriinin yhteyttä hengellisen turvallisuuden käsitteeseen. Lopuksi esitän osiossa ko-
koavan yhteenvedon havainnoista. 

Neljännessä luvussa kuvataan hengellisen turvallisuuden ja kansallisten intressien vä-
lille määrittyvää yhteyttä. Siinä keskitytään yleiskuvan muodostamiseen erityisesti yh-
den vuonna 2008 julkaistun kansallisten intressien toimintalogiikkaa kuvaavaan artik-
kelin kautta.3 Tarkastelussa muodostetaan yhteys hengellisen turvallisuuden sekä kan-
sallisten intressien käsitteellistysten välille. Tämän käsiteanalyysin pohjalta päädytään 
tiettyihin päätelmiin, jotka kokoan lopuksi viidennessä osiossa. 

  

                                                           
3 Garejev 2008a  
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3. HENGELLINEN TURVALLISUUS 

3.1 Käsitteen historiallinen tausta 

Hengellisyys käsitteenä on monitulkintainen. Sen sisältö vaihtelee käyttötarkoituksen, 

kohdeyleisön ja aikakauden mukaan. Tsaarin ajan Venäjällä (1547–1917) ennen vuo-

den 1917 vallankumousta hengellisyys ja moraalinen kuri olivat läheisessä yhteydessä 

ortodoksisen kirkon oppeihin. Tsaariin kohdistui ortodoksikirkon toiminnan osalta 

suurta kunnioitusta. Tsaaria pidettiin korkeassa arvossa sekä kirkon että armeijan 

edustajana.4 Tsaarin ajan kristillisen maailmankuvan myötä myös hengellisyyden si-

sältö määrittyi sitä kautta. Tsaarien johdolla käytiin sotia lukuisia vaihtelevalla menes-

tyksellä.5 Huomionarvoista tsaarin tuplaroolin kannalta oli armeijan ja kirkon välinen 

tiivis ideologinen yhtenäisyys. 

Vallankumouksen jälkeen Neuvostoliitossa vallitseva ideologia korvasi tsaarin ajan 

hengellisyyden. Dima Adamsky on arvioinut teoksessaan The Culture of Military Innova-

tion (2010) Neuvostoliiton ja Venäjän strategista kulttuuria. Hän on eritellyt yhtenä 

Venäjän sotilaallista kulttuuria määrittävänä tekijänä käsityksen omien sotilaiden mo-

raalisesta ylivertaisuudesta. Käsitys ylivertaisuudesta perustuu siihen, että venäläiset 

sotilaat omaavat suhteessa muihin ylivertaisia luonteenpiirteitä sekä valmiuksia tehdä 

uhrauksia.6 Tsaarin ajan Venäjällä rankat olot määrittivät hengellistä ylivertaisuutta yh-

dessä ortodoksisuuden kanssa. Neuvostoliitossa kirkon kautta rakentuvan hengelli-

syyden sijaan kollektiivinen neuvostoideologia määritti sotilaiden käsityksiä. Dima 

Adamskyn mukaan kollektivismi on ollut venäläistä kulttuuria määrittävä piirre jo pit-

kään, sekä Neuvostoliitossa että ennen sitä. Adamsky kirjoittaa, että Neuvostoliitossa 

vallinnut mentaliteetti ei havainnut ristiriitaa aggressiivisen sotilaspoliittisen strategian 

ja rauhaan tähtäävien poliittisten tavoitteiden välillä.7 Hengellisyyden voidaan tätä 

kautta havaita olevan yhteydessä sotilaiden käsityksiin perustavista moraalia, sotilaal-

lista kuria sekä isänmaallisuutta määrittävistä uskomuksista. Hengellisessä turvallisuu-

dessa nykyisenä käsitteenä keskitytään näitä samoja perusteita uhkaavien tekijöiden 

määrittämiseen sekä aktiivisiin toimiin niiden vahvistamisen osalta.  

Neuvostoliiton sotilaspolitiikan kannalta keskeistä on huomioida se, että Vladimir Le-

nin (1870–1924) suositteli Carl von Clausewitzin (1780–1831) lukemista puoluetove-

reilleen ja pani hänen ajatuksensa nopeasti käytäntöön poliittisessa toiminnassaan.8 

Clausewitzin vaikutusvaltaisessa teoksessa Vom Kriege (alkuperäinen julkaisuvuosi 1832) 

hän määritteli sodan politiikan jatkamiseksi toisin keinoin. Garejev toteaa vuonna 

1995 julkaistun vaikutusvaltaisen teoksensa Jos huomenna syttyy sota (alkuperäinen julkai-

suvuosi 1995) alussa Clausewitzin sodan määritelmän olevan yleisesti hyväksytty mää-

ritelmä teoksen alkuperäisestä julkaisusta (1832) lähtien.9 Näin ollen määritelmän voi-

daan tulkita kulkeutuvan vahvasti mukana Neuvostoliiton ajalta myös Venäjän 

                                                           
4 Uspenskij & Zhivov 2012 
5 Katso Luntinen 2015 
6 Adamsky 2010  
7 Adamsky 2010, 39–40  
8 Gat 1992, 371 
9 Garejev 1995 
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nykyiseen sotatieteelliseen käsitykseen sodasta. Leninin on tulkittu militarisoineen 

marxismin omalla tulkinnallaan Clausewitzin sodan määritelmästä.10 Tämä tarkoittaa 

sitä, että Lenin käsitti politiikan olevan sodan jatkamista toisin keinoin. Sota, jonka 

ympärille Lenin rakensi oman yhteiskunta- ja sotilaspoliittisen näkemyksensä, oli työ-

väenluokan ja porvarillisen luokan välillä käytävä kamppailu. Näin määriteltynä Lenin 

käsitti, että aiemmin pahana nähty sota onkin välttämätön välivaihe siihen tilaan, jossa 

joko porvarillinen tai työväenluokkainen näkökulma on eliminoitu täysin. Lenin näki, 

että työväenluokan sotilaallinen taistelu on ainoa keino kohti sotien eliminointia, jol-

loin valmistautuminen edessä olevaan mittavaan sotaan on perusteltua myös valtion 

organisoimisen näkökulmasta. Leninin jälkeen valtaan nousseen Josif Stalinin (1878–

1953) sotaa koskevia näkemyksiä on pidetty enemmän sosiaalidarvinistisen selviyty-

misen ympärille rakentuvina. Tämän myötä sotilaspoliittisissa toimissa ja varustelussa 

on huomioitava se, että vahva kykenee tuhoamaan heikon.11 Neuvostoliiton ideolo-

gian myötä hengellinen sisältö määrittyi vahvasti porvarillisen sekä työväenluokan vä-

lisen kamppailun kautta. Tätä ilmentää muun muassa A.H. Shavaevin vuonna 1982 

julkaistu kirjoitus, jossa kuvataan hengellisyyden käsitteellä neuvostosotilaan mentaa-

lista ylivertaisuutta porvarilliseen sotilaaseen nähden.12  

Neuvostoliitossa sodan näkeminen ympäröivänä välttämättömänä kehityskulkuna 

johti siihen, että sitä alettiin hyödyntämään samalla kansallisen yhtenäisyyden määrit-

telyssä. Sota välttämättömänä historiallisena kehityskulkuna johtaa siihen, että myös 

käytännön tasolla aletaan suuntautumaan ja valmistautumaan totaaliseen sotaan. Tämä 

lyhyt kuvaus Neuvostoliiton ideologian taustalla olevien sotaa koskevien näkemysten 

avaamisesta valaisee niitä historiallisia juuria, jotka ovat rakentaneet myös sitä seuran-

nutta venäläistä sotatieteellistä ajattelua. Samalla on syytä painottaa erona sitä, että ny-

kyinen venäläinen sotatieteellinen ajattelu ei ole vahvasti tiettyyn ideologiaan sidottua 

samalla tavalla kuin Neuvostoliitossa aikanaan. 

Neuvostoliiton hajoamisen jättämän ideologisen aukon täyttäminen on edelleen käyn-

nissä oleva prosessi, johon myös tämän työpaperin tarkastelu pureutuu tietystä näkö-

kulmasta. Kirkon ja armeijan lähentymistä uudelleen Neuvostoliiton hajoamisen jäl-

keen kuvanneen Vladimir Zobernin mukaan yhteistyön rakentaminen alkoi uudelleen 

jo 1990-luvulla.13 Työpaperissa tarkastelun kohteena olevat Garejevin artikkelit ajoit-

tuivat julkaisuvuosiltaan aikavälille 2001–2013, jolloin hengelliseen yhtenäisyyteen ja 

patrioottiseen kasvatukseen on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota Venä-

jällä. Patrioottisen kasvatuksen kohdalla toimet ovat lisääntyneet merkittävästi 2000-

luvulla.14 Arvot, joita pyritään edistämään, kytkeytyvät uudelleen perinteisiin kirkon 

tukemiin sisältöihin. 

 

                                                           
10 Kipp 1985 & Gat 1992 
11 Kipp 1985 
12 Shavaev 1982 
13 Zobernin 2014 
14 Katso Alava 2021 
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3.2 Garejev traditionalistisen koulukunnan teoreetikkona 

Tor Bukkvoll esittää venäläistä sotateoriaa käsittelevän keskustelun olevan hahmotet-

tavissa kolmen eri koulukunnan kautta: traditionalistien, modernistien ja vallanku-

mouksellisten. Bukkvollin artikkelissa esitetty jaottelu yhdistyy hänen tarkastelussaan 

erityisesti suhtautumiseen sotilaallista teknologiaa sekä sen suhdetta perinteiseen soti-

laallisten henkilöiden määrällistä vahvuutta koskeviin käsityksiin. Henkilöstövahvuu-

den ja sotateknologian suhteen erityisesti Venäjän kohdalla merkittävää on huomioida 

sen laajat sotateolliset valmiudet, mutta niukentuvat resurssit talouden ja väestön 

osalta.15 

Traditionalistit esittävät, että informaatioteknologian ja korkean tarkkuuden aseiden 

teknologiset kehitykset eivät muuta sodan luonnetta merkittävällä tavalla. Traditiona-

listit näkevät nämä muutokset perinteisiä sodankäynnin muotoja tukevina, jolloin he 

eivät myöskään ole valmiita vähentämään armeijan henkilöstövahvuutta teknologian 

kustannuksella. Modernistit jakavat tämän käsityksen traditionalisten kanssa sodan 

luonnetta koskien, mutta ovat valmiita tinkimään henkilöstövahvuudesta suhteessa li-

sääntyneeseen teknologian tarjoamaan tulivoimaan. Modernistit näkevät, että tekno-

logisten muutosten myötä resurssien uudelleen kohdentaminen teknologiaan on pe-

rusteltua. Traditionalistit ja modernistit näkevät, että Venäjän on syytä hyödyntää 

asymmetrisiä keinoja suhteessa länteen sen sijaan, että pyrittäisiin symmetriseen kilpa-

varusteluun. Bukkvollin vallankumouksellisiksi luokittelemat teoreetikot sen sijaan nä-

kevät, että suora symmetrinen vastaus on välttämätöntä. Vallankumoukselliset näke-

vät, että uusien teknologioiden tuomat muutokset ovat mullistavia, koska ne muutta-

vat sodan luonnetta perustavalla tavalla.16 

Traditionalistit käsittävät sodan melko puhtaan clausewitzilaisessa merkityksessä.17 

Tämä käsitys periytyy Neuvostoliiton ajalta ja siihen sisältyy vahva kunnioitus klassi-

koita kohtaan sekä sodan ajattomien piirteiden korostaminen. Bukkvoll näkee Gare-

jevin edustavan traditionalistista koulukuntaa. Tämä Bukkvollin esittämä hypoteesi 

Garejevista traditionalistisen koulukunnan teoreetikkona saa tukea työpaperin artik-

keleiden tarkastelun pohjalta. 

 

3.3 Hengellinen turvallisuus Garejevin ajattelussa 

Vuonna 2001 politiikan tutkimuksen tieteellisessä aikakauslehdessä Politeia julkais-
tussa Venäjän turvallisuutta (оборонная безопасность) käsittelevässä artikkelissa 
Garejev kirjoittaa uudesta ilmiöstä poliittisen kamppailun tasolla, jossa on kyse myös 
hengellisestä valloittamisesta (духовного покорения) sekä kansalaisten että valtioi-
den tasolla.18 Tämä vuonna 2001 esitetty tulkinta vaikuttaa olevan yksi selkeästi taus-
talla olevista ja varhaisista kuvauksista ilmiölle, jonka kuvaamiseksi Garejev on kehi-
tellyt hengellisen turvallisuuden käsitettä. Garejev kuvaa tämän uuden ilmiön liittyvän 

                                                           
15 Bukkvoll 2011 Iron Cannot Fight – The Role of Technology in Current Russian Military Theory 
16 Bukkvoll 2011, 682 
17 Bukkvoll 2011, 687 
18 Garejev 2001 Перспективы Развития Геополитической Обстановки В Мире И Пути Обеспечения Оборонной Без-
опасности России  
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ei-aseellisten keinojen kautta tulevaisuuden kehityskulkuihin vaikuttamiseen valtio- 
sekä yksilötasolla. Tätä kautta hän kuvaa ilmiön kulkevan läheisessä yhteydessä infor-
maatiokamppailun (информационное противоборство) kanssa, jonka merkityksen 
Garejev toteaa artikkelissa korostuvan tulevaisuudessa turvallisuuden näkökulmasta.19 

Lehtitietojen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että yksi hengellisen turvallisuuden käsit-
teen muodostamisen virstanpylväitä, oli vuonna 2002 järjestetty seminaari.20 Tässä 
tutkijatapaamisessa Garejev korosti hengellisen turvallisuuden merkitystä. 21 Kysei-
sessä tapaamisessa Garejev on esittänyt tutkimustarvetta informaatioturvallisuuteen 
liittyen erityisesti hengellisyyden näkökulmasta.22 Garejev näkee siis hengellisen alu-
een liittyvän läheisesti informaatioturvallisuuteen. Garejev on nostanut käsitteen hen-
gellinen turvallisuus korostetusti esiin ensimmäisiä kertoja 2000-luvun alussa viitaten 
erityisesti vaatimukseen lisätä tutkimusta sekä toimia sen parissa.23 

Vuosina 2005–2010 julkaistuissa hengelliseen turvallisuuteen liittyvissä artikkeleissa 
Garejevin esittämät näkemykset kansallista turvallisuutta, kansallisia intressejä sekä 
hengellistä turvallisuutta koskien linkittyvät läheisesti yhteen. Garejev painottaa vuo-
den 2005 artikkelissa sitä, että hengellisen turvallisuuden (духовная безопасность) 
ongelmat kasvattavat merkitystään tulevaisuudessa. Kyseisessä artikkelissa Garejev 
käyttää käsitettä hengellinen turvallisuus tämän työpaperin aineiston osalta ensim-
mäistä kertaa kuvaamaan ilmiötä, johon hän yhdistää Venäjän näkökulmasta nousevat 
tietyt ongelmat, esimerkiksi suureen isänmaalliseen sotaan liittyvät virheelliset tulkin-
nat. Garejev korostaa suuren isänmaallisen sodan tulkitsemisessa korjaavien toimien 
merkitystä. Keskeisinä hengellistä turvallisuutta määrittävinä tekijöinä varhaisissa ai-
hetta käsittelevissä artikkeleissa, jotka säilyvät samana myös työpaperin myöhäisim-
missä lähteissä, korostuvat suuren isänmaallisen sodan muiston vaalimisen merkityk-
sen lisäksi kansallisen idean merkitys ja hengellisen turvallisuuden määrittäminen 
osaksi informaatioturvallisuutta.24 

Huomionarvoista on se, että Garejev kirjoittaa hengellisestä turvallisuudesta ennen 
kuin siihen läheisesti liittyvät arvot määritetään osaksi Venäjän kansallisen turvallisuu-
den strategiaa vuonna 2015. Samoin uusimmassa 2021 julkaistussa Venäjän kansalli-
sen turvallisuuden strategiassa huomioidaan erillisessä osiossa Venäjän perinteisten 
hengellisten ja moraalisten arvojen, kulttuurin, ja historiallisen muistin suojeleminen. 
Tämän työpaperin kannalta keskeisiksi arvoiksi strategiassa määritetään muun muassa 
”… patriotismi ja kunnioitus isänmaata kohtaan, … hengellisen ensisijaisuus suhteessa materiaa-
liseen …, … historiallinen muisti ja sen jatkuvuus tuleville sukupolville…” ja ”… Venäjän kan-
san yhtenäisyys”. 25 Kyseiset arvot ja toimet niiden suojelemiseksi korostuvat huomatta-
vasti ennen kansallisen turvallisuuden strategioiden päivittämistä Garejevin artikke-
leissa. Samoin myös vuoden 2014 Venäjän sotilasdoktriinissa tuodaan esiin se, että 
perinteisiä Venäläisiä arvoja on suojattava.26 Tämän yhteyden voidaan tulkita vahvis-
tavan Garejevin ja Venäjän sotatieteiden akatemian roolia keskeisenä tahona virallisia 

                                                           
19 Garejev 2001 
20 "Научное обоснование значимости духовного фактора как важнейшей составной части военной безопасности Россий-
ской Федерации" 
21 Gafutulin 2002 Хранить Родники Патриотизма 
22 ”… информационной безопасности в духовной сфере.” 
23 Gafutulin 2002  
24 Garejev 2005 Позиция. Отстаивая Национальные Интересы  
25 Venäjän federaation kansallisen turvallisuuden strategia 2021 
26 Venäjän federaation sotilasdoktriini 2014 
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näkemyksiä edustavien dokumenttien laadinnassa, jolloin niiden tarkempi tutkimus 
on merkityksellistä nykytilanteen selittämiseksi. 

Vuoden 2005 artikkelissa Garejev korostaa yhteiskunnan suurta merkitystä kansallisen 
idean rakentamisen näkökulmasta. Garejev kirjoittaa, että yksi ensisijaisista tehtävistä 
hengellisen turvallisuuden takaamiseksi on riittävän maanpuolustustietoisuuden luo-
minen kansalaisille vallitsevan sotilaspoliittisen tilanteen puitteissa. Yhteiskunnallisella 
tasolla tämä edellyttää Garejevin mukaan tuen antamista Venäjän isänmaalliseen puo-
lustukseen liittyville ideoille. Nämä toimet vaativat Garejevin mukaan parhaan mah-
dollisen vakauden sekä yhteiskunnallisen yhtenäisyyden Venäjän keskeisimpiä kansal-
lisia intressejä koskien.27 Hengellisen turvallisuuden määrittyminen on siis myös yh-
teydessä kansallisiin intresseihin Garejevin ajattelussa. 

Garejevin 2006 julkaisemassa vuodet 2001–2005 kattavassa Venäjän sotatieteiden 
akatemian vuosikertomusartikkelissa hän tiivistää tehdyn tutkimuksen tuloksia sekä 
esittää näkemyksiään tulevaisuuden sotataidon tutkimusta koskien. Garejev esittää ky-
seisessä vuosikertomuksessa, että informaatio ja informaatioturvallisuus tulevat nou-
semaan yhä merkittävämpään rooliin tulevaisuudessa.28 Hengellinen turvallisuus kyt-
ketään vuoden 2005 artikkelin tavoin läheisesti informaatioon ja informaatioteknolo-
gian mukana tuomiin ongelmiin.  

Garejev esittää vuosikertomuksessa ehdotuksen uuden hengellistä turvallisuutta käsit-
televän yksikön kehittämistä koskien (структурах президентской администрации 
или в правительстве).29 Tämä on toistoa jo Garejevin vuoden 2004 artikkelissa esit-
tämään selkeään toiveeseen koordinoida rauhan ajan hengellistä turvallisuutta koske-
via toimia erillisessä valtion turvallisuuskomiteassa (Государственного комитета 
обороны).30 Garejevin esitys erillisen virallisen tahon perustamiseksi hengellisen tur-
vallisuuden käsittelyyn on ainakin vuodesta 2004 vuoteen 2011 tutkimusartikkeleissa 
toistuva toive. Garejev esittää vuosikertomuksessa myös yhteyden hengellisen turval-
lisuuden ja värivallankumouksien välillä uhkina, joihin tulisi valmistautua.31 Värival-
lankumoukset toistuvat myöhemmissä artikkeleissa läsnä olevana hengelliseen turval-
lisuuteen linkittyvänä uhkana.  

Garejev kirjoittaa vuoden 2008 artikkelissaan jälleen hengellisten tekijöiden nousevan 
tulevaisuudessa yhä keskeisempään rooliin. Kulttuuriset, hengelliset ja moraaliset, his-
torialliset, isänmaalliset ja humanistiset tekijät eivät ole hänen mukaansa ainoastaan 
informaatioon liittyviä, vaan myös tärkein osa ihmisten mentaliteettia, luonnetta ja 
ajattelun tapoja. Tämän vuoksi Garejev esittää, että on syytä rajata hengellinen turval-
lisuus yhdeksi tärkeimmistä kansallisen turvallisuuden haaroista.32  

 

                                                           
27 Garejev 2005  
28 Garejev 2006 Итоги Деятельности Академии Военных Наук За 2001 - 2005 Годы И Основные Задачи 
Академии  
29 Garejev 2006  
30 Garejev 2004 Приоритеты Система Военного Управления  
31 Garejev 2006  
32 Garejev 2008a Национальные Интересы И Национальная Безопасность России На Современном Этапе 
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3.4 Hengellinen turvallisuus ja Venäjän sotilasdoktriinit 

Garejevin artikkelissa, joka on julkaistu useissa eri sotilasaikakauslehdessä, määritel-
lään Venäjän sotilasdoktriinin perusteita sekä sen luonnetta.33 Venäjän sotilasdoktriini 
on virallinen ohjausasiakirja, jossa määritetään maan sotilaspolitiikan perusteet.34 Uu-
den sotilasdoktriinin kehittämisen suhteen Garejev havaitsee selkeitä uudistusvaati-
muksia vuonna 2000 julkaistuun sotilasdoktriiniin verrattuna. Garejev määrittelee ar-
tikkelissaan Venäjän sotilasdoktriinin roolia yleisesti sekä sitä, mihin kysymyksiin siinä 
vastataan. Hengellisen turvallisuuden käsitteen kehittymisen kannalta Garejev esittää 
artikkelissa yhteyden poliittisen, informationaalisen ja hengellisen turvallisuuden kä-
sitteiden välillä.35 Tätä kautta voidaan lisäksi vahvistaa, että yhteys hengellisen turval-
lisuuden ja sotilasdoktriinin välillä on löydettävissä. Puurunen on tarkastellut Gareje-
vin roolia sotilasdoktriinien valmistelussa sekä erilaisten uhkaluokkien määrittelyä.36 
Tämän työpaperin kannalta keskeistä on huomioida hengellisen turvallisuuden selkeä 
yhteys uhkiin, jotka sotilasdoktriinissa liittyvät erityisesti ei-aseellisiin keinoihin. Yh-
deksi keskeisimmistä turvallisuusuhkista Garejev määrittelee poliittiseen ja informa-
tionaalisen paineen, joka Venäjään kohdistuu ulkoapäin. Hän toteaa tämän liittyvän 
läheisesti myös alueellisiin tekijöihin, jotka Garejev kyseisessä artikkelissa yhdistää glo-
balisaatiokehityksen myötä rajojen sulamiseen taloudellisesti, hengellisesti ja maantie-
teellisesti.37 Käytännön toimissa hengellisten uhkien torjumista vastaan Garejev ko-
rostaa erityisesti suuren isänmaallisen sodan muiston vaalimista.38 

Toisessa vuonna 2007 julkaistussa artikkelissa Garejev jatkaa sotilasdoktriinien yleistä 
käsittelyä erityisesti valmisteilla olevan sotilasdoktriinin uudistusten valossa. Yhtenä 
keskeisenä perusteena sotilasdoktriinissa ovat kysymykset, jotka liittyvät puolustuk-
seen kokonaisuutena myös taloudellisista, sotateknisistä sekä moraalispoliittisista läh-
tökohdista. Uusiin sotilaallisiin uhkiin vastaamisessa on Garejevin mukaan tärkeää 
huomioida orgaaninen yhtenäisyys sekä tarve saada valtion itsenäisyyttä koskevat vi-
ralliset näkemykset yhteen dokumenttiin, jotta uusiin uhkiin voidaan vastata tehok-
kaammin.39 Tämä voidaan lukea aikaisempien julkaisujen valossa siten, että Garejev 
näkee selkeän tarpeen sisällyttää myös hengellisen turvallisuuden käsitteen kehityk-
seen liittyvät tekijät uuteen sotilasdoktriiniin. 

Uhka-analyysissään Garejev luokittelee yhdeksi uhaksi kansainvälisten voimien ja val-
tioiden toiminnan, joka loukkaa Venäjän suvereniteettia ja vaikuttaa sen kansallisiin 
intresseihin sekä ulkosuhteisiin.40 Tämä uhka liitetään Garejevin vuoden 2013 artik-
kelissa läheisesti informaation ja epäsuorien keinojen avulla kaaoksen levittämiseen 
liittyväksi. Vastauksena siihen, kuinka vastata tämän ensimmäisen ryhmän uhkiin Ga-
rejev viittaa tekstissään Putinin puheeseen, jossa todetaan, että Venäjän on säilytettävä 
oma kansallinen ja hengellinen identiteetti.41 Artikkelissaan Garejev painottaa Venäjän 
valtion virallisten toimijoiden merkittävää roolia näiden uhkien torjumisessa. Garejev 

                                                           
33 Garejev 2007b Структура И Основное Содержание Новой Военной Доктрины России 
34 Puurunen 2021, 2  
35 Garejev 2007b  
36 Puurunen 2021  
37 Garejev 2007b  
38 Garejev 2007a  
39 Garejev 2007a Новая Военная Доктрина России: Структура И Основное Содержание 
40 Puurunen 2021, 8  
41 ”Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что «…Наша страна 
должна быть суверенной и влиятельной, сохранить национальную и духовную идентичность, не рас-
терять себя как нация».” (Garejev AVN 04/2013, 5) 
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huomioi myös sisäisen sosiaalisen koheesion säilyttämisen suuren merkityksen ja ko-
rostaa sitä uhkaavien tekijöiden torjumisen roolia. Garejev korostaa lisäksi vankkojen 
fundamentaalisten perusteiden luomisen roolia patrioottisessa kasvatuksessa sekä 
isänmaanpuolustusta tukevien ideoiden suojaamista.42  

Seuraavat kolme Keski- ja Etelä-Aasiaa käsittelevää artikkelia täydentävät aiempia 
huomioita myös hengellisen turvallisuuden osalta, ne käsittelen lyhyesti ja tiivistetysti. 
Garejev kirjoittaa 2009 julkaistussa artikkelissaan Afganistanissa vallitsevista ongel-
mista ja kritisoi Yhdysvaltojen ja Naton sotilaallista läsnäoloa alueella. Garejev esittää 
erityisenä uhkana näillä alueilla värivallankumoukset. Venäjän osalta valtionelinten 
kohdalla kehotetaan toimimaan sitkeämmin negatiivisten ilmiöiden torjumisen eteen 
suhteessa asevoimiin sekä isänmaanpuolustuksen ideoihin. Garejev ilmaisee artikke-
lissaan näkemyksen Venäjän asevoimien palvelusväen sosiaalisen tuen lisäämiseksi.43 

Garejev keskittyy Keski-Aasian tilanteen analyysiin vuonna 2010 julkaistussa artikke-
lissa. Garejev esittää artikkelissa jälleen Venäjän näkökulmasta vaatimuksen erillisen 
valtioelimen perustamista koskien (Правительства РФ иметь орган). Garejev pai-
nottaa samassa artikkelissa jälleen ei-aseellisten keinojen roolia osana värivallanku-
mouksia. Informaatiokamppailun (информационной борьбы) osalta tulisi keskittyä 
teknologisen osa-alueen lisäksi hengellisen turvallisuuden ongelmiin.44 Tämän artik-
kelin kautta voidaan tulkita Garejevin hahmottavan jaottelun teknisiin ja inhimillisiin 
osa-alueisiin informaatiokamppailun osalta.  

Vuoden 2011 artikkelissaan Garejev analysoi jälleen tilannetta Afganistanissa. Erityi-
sesti hengellisen turvallisuuden kohdalla esitetään sen merkityksen nousseen akuuttiin 
rooliin alueen tapahtumien valossa. Garejev esittää jälleen vaatimuksen erillisen tahon 
muodostamiselle, joka keskittyisi hengelliseen turvallisuuteen liittyvien informaa-
tiotekijöiden koordinoimiseen. 45  Näistä kolmesta artikkelista voidaan todeta, että 
niissä toistuvat Garejevin aiemmat hengellistä turvallisuutta koskevat huomiot. Keski- 
ja Etelä-Aasian valtioiden kohdalla Garejev näkee värivallankumousten olevan mer-
kittävä uhka.  

 

3.5 Hengellinen turvallisuus -osion yhteenveto 

Garejev käyttää tarkastellun aineiston pohjalta hengellisen turvallisuuden käsitettä en-
simmäistä kertaa vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa ja sen jälkeen yhdistää sen 
omassa ajattelussaan erityisesti kansallisen turvallisuuden strategian valmisteluun ja 
sotilasdoktriiniin ei-aseellisten uhkien analyysin kautta. Garejev määrittää artikkeleis-
saan hengellisen turvallisuuden osaksi laajempaa informaatioturvallisuutta. Hän esittää 
yhä suurenevissa määrin tarvetta huomion kiinnittämiselle erityisesti inhimillisiin in-
formaatioturvallisuuden tekijöihin. Garejev esittää useassa artikkelissa tarvetta erilli-
sen valtioelimen perustamiselle hengellistä turvallisuutta koskien vuosien 2004–2011 
välillä. Alla oleva kuvio havainnollistaa Garejevin hengellisen turvallisuuden hierarki-
asuhdetta muihin tämän työpaperin käsitteisiin.  

                                                           
42 Garejev 2013 Характер Современных Военных И Невоенных Угроз Безопасности России И Организация Обо-
роны Страны 
43 Garejev 2009 Ключевая Проблема Безопасности 
44 Garejev 2010 Вопросы Обеспечения Национальной Безопасности России На Центральноазиатском Направлении 
45 Garejev 2011 Афганистан – Ключевая Проблема Обеспечения Безопасности На Евроазиатском Континенте 
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Kuvio 1: Garejevin ajattelun käsitehierarkia 

 

Hengellisen turvallisuuden käsite yhdistyy Garejevin ajattelussa kansallisten intressien 
kautta sotilaallisen voimankäytön oikeutukseen, jonka toimintaperiaatteita avaan seu-
raavassa osiossa. Hengelliseen turvallisuuteen liittyvien ajatusten kehittyminen on lä-
heisessä yhteydessä erityisesti Venäjän sotilasdoktriinissa ilmenevien uhkien kanssa. 
Garejev luokittelee uhat kolmeen eri luokkaan (ks. Puurunen 2021, Forsström 2016, 
Pynnöniemi & Mashiri 2015), joista ensimmäisen luokan uhkiin hengellisen turvalli-
suuden käsite läheisesti liittyy.  

Sosiologi Arseniy Svynarenko on tarkastellut asevoimien yhteydessä suunnitteilla ole-
via toimia moraalisen kasvatuksen osalta.46 Näiden toimien tavoitteena on henkilös-
tön poliittisen tietoisuuden ja moraalisen vahvuuden kehittäminen riittävän korkeaksi 
erilaisten ulkoa tulevien hengellisten uhkien torjumiseksi. Hengellisen turvallisuuden 
käsitteessä on myös kyse Venäjän asevoimien näkökulmasta aatteellista yhtenäisyyttä 
heikentävien tekijöiden aktiivisesta määrittämisestä.  

                                                           
46 Svynarenko 2021  
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4. KANSALLISET INTRESSIT 

4.1 Kansallisten intressien ajattelun logiikka ja voimankäytön oikeu-
tus 

Yhteys kansallisten intressien, kansallisen turvallisuuden sekä hengellisen turvallisuu-
den välillä ilmenee sitä kautta, että käsiteet kulkevat läheisessä yhteydessä käsitellyissä 
artikkeleissa. Hengellisen turvallisuuden suojaamisessa on samalla kyse Garejevin kir-
joituksissa Venäjän näkökulmasta keskeisten intressien turvaamisesta. Garejev otti 
aiemmin mainitussa Politeia -lehdessä vuonna 2001 julkaistussa artikkelissa huomioon 
Yhdysvaltojen määritelmän kansallisesta turvallisuudesta, jossa viitataan Yhdysvalto-
jen turvallisuusstrategian rakentuvan heidän omista intresseistään ja tavoitteistaan. 
Garejev toteaa, että mainintaa yhteisten kansainvälisten intressien suhteen 
(общечеловеческих интересах) ei Yhdysvaltojen määritelmässä tehdä. Tämä mai-
ninta on merkityksellinen siihen liittyen, kuinka Garejev rakentaa omassa ajattelussaan 
voimankäytön oikeutusta erilaisista ristiriidoista eri valtioiden kansallisia intressejä 
koskien. Garejev näkee, että Venäjän on omalta osaltaan lähdettävä liikkeelle omista 
lähtökohdistaan kansallisten intressien määrittelyssä.47 Tässä osiossa käsittelen Gare-
jevin määritelmää kansallisia intressejä koskien sekä hänen ajattelussaan niiden poh-
jalta johdettavia päätelmiä. 

Vuoden 2008 artikkelissa Garejev esittää seuraavan määritelmän kansallisille intres-
seille: ”Kansalliset intressit ovat elintärkeitä intressejä, jotka toimivat joukkona objektiivisia tar-
peita, joiden täyttäminen takaa yksilön, yhteiskunnan ja valtion olemassaolon ja mahdollisuuden 
progressiiviselle kehitykselle.” 48 Kansalliset intressit ovat siis Garejevin määritelmän mu-
kaan elintärkeitä tarpeita, joiden toteutumisen myötä yksilöiden, yhteiskunnan ja val-
tion kehitys säilyy ja mahdollistuu. Garejev näkee, että valtioiden kansalliset intressit 
määrittyvät kansallisten tavoitteiden ja ideoiden, jotka muodostavat myös hengellisen 
turvallisuuden, pohjalta yhdessä taloudellisten ja muiden materiaalisten tekijöiden 
asettamissa raameissa. Kansallisten intressien käsite on Garejeville välttämätön osate-
kijä kansallisen turvallisuuden kokonaisuuden määrittämiselle. Kansallisen turvallisuu-
den hän määrittää kansallisten intressien ja kansallisten tavoitteiden implementaa-
tioksi.49 

Yksi Garejevin yksityiskohtaisimmista kuvauksista kansallisten intressien toimintalo-
giikkaa koskien löytyy vuonna 2008 julkaistusta artikkelista. Teksti on julkaistu 
Вестник Академии Военных Наук -lehdessä vuoden 2008 ensimmäisessä nume-
rossa, joka rakentuu tammikuun 19. päivänä vuonna 2008 järjestetyn kansallisen tur-
vallisuuden määrittämistä käsittelevän konferenssin ympärille. Kyseessä on siis kon-
ferenssin pohjalta rakentuva artikkelijulkaisu.  Konferenssin päätavoitteena oli kes-
kustella kansallisen turvallisuuden tieteellisistä perusteista ja ongelmista. Lisäksi kon-
ferenssissa kerättiin esityksiä kansallisen turvallisuuden käsitteen kehitystä koskien. 
Garejevin julkaisema artikkeli asettuu suoraan osaksi tätä päätavoitetta sisältäen hänen 
näkemyksensä kansallisen turvallisuuden määritelmästä ja sitä koskevista kehitystar-
peista. Artikkelissaan Garejev keskittyy tarkastelemaan tieteellisiä lähtökohtia 

                                                           
47 Garejev 2001  
48 “Национальные интересы – это жизненно важные интересы, выступающие как совокупность объективных потреб-
ностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, обще-
ства и государства.” (Garejev 2008a, 9) 
49 Garejev 2008b Отвлеченные Призывы И Декларации Не Нужны 
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kansallisen turvallisuuden ongelmia koskien. Tavoitteena Garejevin artikkelissa on li-
säksi päivittää kansallisen turvallisuuden (национальная безопасность) käsite vas-
taamaan vuoden 2008 tilannetta.50 

Garejev korostaa kansallisen turvallisuuden käsitteen kautta sitä, että jokainen kansa-
lainen osallistuu kansallisen turvallisuuden strategian tai sotilasdoktriinin käytännön 
toteuttamiseen omalta osaltaan.51 Tämä vastaa Garejevin aiempaa teoretisointia hen-
gellistä turvallisuutta koskien, jossa korostuu orgaaninen yhtenäisyys käsityksissä kes-
keisistä kansallisista intresseissä sekä toimissa niiden saavuttamiseksi yksilö- ja valtio-
tasolla. Tiiviin yhtenäisyyden tavoittelu selittää myös tarvetta määrittää ja mahdolli-
sesti kontrolloida virallisen linjan vastaisia moraalis-poliittisia näkemyksiä.  

Kansallisen turvallisuuden tutkimuksen näkökulmasta Garejev esittää, että vaaditaan 
yleinen teoria, jonka hän esittää rakentuvan kansallisista intresseistä (национальных 
интересов) sekä valtion (государства) että yhteiskunnan (общества) toimista kan-
sainvälisen turvallisuuden takaamiseksi. Käsitteiden kautta Garejev näkee kansallisen 
turvallisuuden tutkimuksen vaativan monitieteisyyttä eli tiedon yhteensaattamista eri 
tieteen aloilta. Garejev toteaa artikkelissa, että kansallisista intresseistä tulee todellisia 
vasta siinä vaiheessa, kun niitä ollaan valmiita ajamaan ja toteuttamaan aktiivisesti jo-
kaisen osa-alueen toiminnassa.52  

Garejev näkee globalisaation olosuhteissa mahdottomuuteen eristäytyä muusta maa-
ilmasta. Samalla tavalla kuin aiemmin esitetyssä artikkelissa Garejev näkee globalisaa-
tion uhkana Venäjän omien kansallisten intressien vaalimiselle. Tämän uhan kautta 
korostuu tarve aktiivisille toimille myös hengellisen turvallisuuden osalta. Garejev pai-
nottaa konferenssiartikkelissaan jälleen sen tärkeyttä, että Venäjän on määritettävä itse 
omat kansalliset intressit eikä ole syytä lähteä liikkeelle vieraista lähtökohdista. Kan-
sallisten intressien käsitteen kannalta keskeistä on se, että globalisaatio esitetään siinä 
valossa, että prosessissa vaikuttaa olevan Garejevin mukaan kyse rajojen hävittämisen 
kautta kyse myös Venäjän omien kansallisten intressien haastamisesta.53  

 

4.2 Kansallinen idea ja hengellinen turvallisuus 

Krasnaja zvezda -lehdessä vuonna 2009 julkaistussa kirjoituksessa Olga Safonova tii-
vistää havaintojaan samana vuonna järjestetystä turvallisuusongelmien tieteellistä kes-
kustelua käsittelevästä keskustelutilaisuudessa, johon myös Garejev osallistui.54  Kes-
kusteluun osallistui hänen lisäkseen Safonovan mukaan keskeisiä tahoja valtiollisista 
organisaatioista, Venäjän ortodoksikirkosta, kulttuurin ja taiteen parista sekä sotatie-
teen tutkijoita. Keskustelun aiheena oli humanitaarinen turvallisuus osana kansallista 
turvallisuutta. Keskustelussa määritettiin erilliseksi kysymykseksi se, onko Venäjällä 
kansallista ideaa, jos on, niin mikä se on, tai tarvitseeko sellaista ylipäätään olla? Gare-
jev totesi Safonovan mukaan kysymyksen merkitystä ja keskustelun teemaa koskien 

                                                           
50 Garejev 2008a Национальные Интересы И Национальная Безопасность России На Современном Этапе 
51 Garejev 2008a  
52 Garejev 2008a  
53 Garejev 2008a  
54 Фонда содействия научным исследованиям проблем безопасности "Наука XXI" 
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seuraavin sanoin: “Ei ole yhtä tärkeää teemaa tänä päivänä kuin tämän pyöreän pöydän käsit-
telemä teema.” 55 

Safonova siteeraa Garejevin näkemystä Venäjän kansallista ideaa koskien seuraavalla 
tavalla: ”Perustuslaissa kirjoitetaan, että Venäjällä ei ole ideologiaa. Jokaisella puolueella missä 
tahansa hallinnossa on oltava jokin idea! …“56 Vaikka kansallisen idean suora yksityiskoh-
tainen määritelmä jää artikkelissa antamatta, niin Safonovan mukaan Garejev esitti 
asevoimien osalta, että on keskityttävä isänmaan puolustamisen idean kultivoimi-
seen.57 

Garejev huomioi, että hengellisillä tekijöillä on merkitystä erityisesti siinä yhteydessä, 
kun määritellään Venäjän kansallista ideaa. Kansallisen idean voidaan tulkita aiempien 
artikkeleiden pohjalta rakentuvan Garejevin ajattelussa Venäjän suurvaltastatuksen 
sekä patriotismin varaan. Samalla Garejev esittää, että sotilaalle polttava kysymys on 
se, mitä hän on valmis puolustamaan.58 Painotuksen näissä kysymyksissä voidaan 
nähdä selvästi linkittyvän patriotismin vahvistamiseen hengellisenä osa-alueena sekä 
sotilaiden koulutuksessa että yhteiskunnallisella tasolla. 

Aleksandr Aleksandrov käy läpi Krasnaja zvezda -lehden artikkelissa aikaisemmin 
mainitun kansallista turvallisuutta käsittelevän konferenssin keskeisimpiä teemoja, 
joista yhtenä hän nostaa esiin Venäjän asevoimien kenraaliluutnantti Anatoli Bashla-
kovin esittämän puheenvuoron kautta hengellisen turvallisuuden. Puheenvuorossaan 
Bashlakov esittää isänmaallisuuden vaalimisen idean (идей защиты Отечества) ja 
asepalveluksen kunnian korostamisen (повышения престижа военной службы) ole-
van tärkeitä teemoja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.59   

Bashlakov samoin kuin Garejev nostaa esiin globalisaation roolin voimana, jonka 
myötä hengellisen turvallisuuden ongelmat korostuvat. Bashlakov ilmaisi huolensa 
Venäjän kulttuuriin kuuluvan ainutlaatuisen hengellisen tilan (“… уникального 
духовного пространства, которым обладает наша культура”) menettämisen suhteen. 
Bashlakov esitti huomion patrioottisen kasvatuksen lisäämisen puolesta sekä ilmaisi 
kirkon ja asevoimien välisen yhteistyön olevan merkityksellinen turvallisuutta tukeva 
tekijä.60  Näin ollen hänen näkemyksensä vaikuttaa olevan hyvin yhtenäinen Garejevin 
aiemmissa artikkeleissa esittämien väitteiden kanssa. 

Garejev näkee kansallisten intressien kohdalla vaikuttavan myös tasapainon merkitys, 
jolloin toimenpiteissä ei sokeasti ajeta täysin kohtuuttomalla tavalla tiettyjä ideoita tai 
tavoitteita. Tästä varoittavana esimerkkinä nousevat esiin Garejevin mukaan 1930-lu-
vun tapahtumat Euroopassa ja suuren isänmaallisen sodan jälkeiset vuodet Venä-
jällä.61  Garejev huomioi siis voimankäytön oikeutuksen näkökulmasta jonkinasteisen 
maltillisuuden kirjoittaessaan, että vain kaikista tärkeimpiä kansallisia intressejä tulisi 
suojella.62  Tämä huomio kiinnittyy siihen, että on selkeästi arvokkaampia ydinintres-
sejä, jotka on asetettava ensisijaiseen asemaan. Vaikka Garejev ymmärrettävästi kes-
kittyy tuotannossaan sotilaallisten uhkien torjumiseen sen sijaan, että hän pyrkisi 

                                                           
55 Safonova 2009  
56 ”В Конституции написано, что в России нет идеологии. Но у каждой партии, при любом режиме 
существует та или иная идея! Совсем без идеологии нельзя!" - сказал он 
57 Safonova 2009  
58 Garejev 2008a  
59 Aleksandrov 2008  
60 Aleksandrov 2008  
61 Garejev 2008a  
62 Garejev 2001  



 

16 

antamaan määritelmää Venäjän kansalliselle idealle, niin sitä määrittävät Garejeville 
keskeisesti ainakin isänmaallisuus ja Venäjän ainutlaatuinen historiallinen perinne.  

Garejev painottaa artikkelissaan, että on tärkeää huomioida yhdistelmä aseellisia sekä 
ei-aseellisia keinoja myös osana Venäjän sotilaallista turvallisuutta. Hengellisen turval-
lisuuden käsite yhdistyy ei-aseellisiin keinoihin ja psykologisiin tekijöihin. Garejev to-
teaa, että inhimillisiin hengelliseen turvallisuuteen kytkeytyviin tekijöihin ei ole viime 
vuosina kiinnitetty riittävästi huomiota.63  Hengellisen turvallisuuden osalta yhtenä 
uhkana Garejev nostaa toistuvasti esiin värivallankumoukset. Garejev painottaa kan-
sallisten intressien osalta artikkelissa, että jos kansallisista intresseistä luovutaan, niin 
ei voida puhua enää suvereenista valtiosta.64 

Garejev käsittää Venäjän roolin olevan edelleen maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä. 
Suurvaltastatuksen säilyttäminen on olemassaolon kannalta täysin välttämätöntä ja 
yksi tärkeimmistä kansallisen idean komponenteista. Suurvaltastatuksen säilyttämisen 
kannalta merkittävä rooli on lisäksi historiallisilla perinteillä, yhteiskunnalla ja valtiolla. 
Sisäiset uhat lähtevät liikkeelle Garejevin mukaan lähes poikkeuksetta ulkoapäin liik-
keelle. Hän korostaa sitä, että ei-aseellisten keinojen rooli osana kansallista turvalli-
suutta korostuu tulevaisuudessa.65  

 

 

  

                                                           
63 Garejev 2008a 
64 Garejev 2013 
65 Garejev 2008a 
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5. LOPUKSI 

Garejev määrittää hengellisen turvallisuuden yhdeksi kansallisen turvallisuuden kes-
keisimmistä osa-alueista. Hengellisen turvallisuuden käsitteen kehityksen taustalla vai-
kuttavat olevan selvästi tekijät, joiden Garejev näkee liittyvän globalisaatiokehitykseen, 
tehden Venäjän kansallisten intressien suojelusta vaikeampaa. Tätä seuraa tarve kehit-
tää hengellisen turvallisuuden osa-aluetta. Hengellinen turvallisuus linkittyy laajem-
paan poliittiseen toimintaan käytännön tasolla: moraalispatrioottiseen kasvatukseen, 
isänmaallisuuden vahvistamiseen sekä kirkon ja armeijan välisen yhteistyön tiivistämi-
seen, joten siinä mielessä käsitteen ilmiön taustalla olevat juuret ovat syvemmällä kuin 
Garejevin esittämässä käsitteellistyksessä. Garejevin käsitteenmäärittelyssä erityistä on 
kuitenkin käsitteen yhdistäminen venäläiseen sotatieteelliseen ajatteluun. Kirjallisuu-
den pohjalta suoritettu käsiteanalyysi osoitti, että Garejevin käsitteen käyttö linkittyy 
lisäksi selvästi kansallisen turvallisuuden käsitteen ja sitä koskevan strategian kehittä-
miseen. 

Hengellisen turvallisuuden käsite juontaa juurensa aikaisemmasta historiallisesta taus-
tasta, jonka avaaminen selventää käsitteen nykyistä käyttöä. Venäjän nykyiset sotatie-
teelliset näkemykset rakentuvat jatkumona Neuvostoliiton sotatieteelle. Merkittävistä 
eroista huolimatta yhtäläisten mekanismien hahmottaminen auttaa selittämään myös 
nykyajattelua. Hengellisen turvallisuuden osalta käsite on läheisesti kiinni yhteisten 
kansallisten ideoiden, jotka omalta osaltaan täyttävät neuvostoideologian jättämää 
aukkoa, määrittämiseen, turvaamiseen sekä vahvistamiseen liittyvissä toimissa. 

Hengellisen turvallisuuden käsite on lisäksi yhteydessä kansallisten intressien perusta-
viin tekijöihin, joiden kautta Garejev puolestaan esittää perusteluja sotilaallisen voi-
mankäytön oikeuttamiselle. Hengelliseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat ovat ei-
aseellisia ja informaatioympäristössä leviäviä (värivallankumoukset, väärät historian 
tulkinnat, globalisaation myötä rajojen hälventyminen). Garejev näkee Venäjän kan-
nalta välttämättömäksi yhtenäisen kansallisen idean olemassaolon ja hengellisen tur-
vallisuuden käsite liittyy läheisesti sen suojaamiseen. 

Garejevin ajattelun logiikka kansallisten intressien kautta voimankäytön oikeutusta 
koskien on seuraava: lähtökohtana on tärkeimpien kansallisten intressien määrittämi-
nen Venäjän omista perusteista käsin. Nämä ydinintressit vaativat ehdotonta yhtenäi-
syyttä valtion, yhteiskunnan sekä yksilöiden osalta. Hengellinen turvallisuus on kes-
keinen osa tämän yhtenäisyyden takaamista, koska ydinintressejä uhkaavat ulkoiset 
voimat, jotka saattavat heikentää ja hämärtää yksilöiden käsityksen niistä. 

Kansalliset intressit vaativat puolustamista sekä aktiivisia toimia. Garejev hahmottaa, 
että konfliktit eri maiden välillä juontavat juurensa eroista kansallisissa intresseissä. 
Toisaalta jos valtio ei ole valmis pitämään kiinni sen omista kansallisista intresseistään, 
niin se menettää suvereniteettinsa. Venäjän osalta Garejev vaatii sitä, että näistä tär-
keimmistä kansallisista intresseistä pidetään kiinni, jolloin niihin kohdistuvat uhat vaa-
tivat valmiutta myös sotilaalliseen voimankäyttöön. Sotilaallisen voimankäytön oi-
keuttamisen kohdalla selkeärajaisen kynnyksen määrittäminen puhtaasti teoreettisista 
lähtökohdista käsin on kuitenkin lähes mahdotonta. Kansallisiin intresseihin kytkey-
tyvien konfliktien kautta on kuitenkin mahdollista hahmottaa päättelyn perusteita, 
joista Garejevin lähtee liikkeelle perustellessaan valmiutta voimankäyttöön. 
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Garejevin hengellisen turvallisuuden käsitteen tarkastelu on osoittanut, että kyse on 
yksilö-, yhteiskunta- sekä valtiotasolla huomioitavasta ilmiöstä. Jatkotutkimuksessa 
olisi merkityksellistä selvittää sen ilmenemisen muotoja näillä eri tasoilla. Patriotismin 
edistämiseen linkittyvät toimet avaavat mahdollisuuksia tarkastella käytännön toimia 
esimerkiksi informaatioon liittyvässä säätelyssä tai erilaisten historian tulkintaan kes-
kittyvien tahojen toiminnassa. Tätä kautta on mahdollista lisäksi tarkastella hengellisen 
turvallisuuden yhteyttä hengelliseen kasvatukseen ja sen taustalla oleviin lähtökohtiin 
Venäjällä. 
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