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Hoitotiede ja tutkimus, kehittämistoiminta ammattikorkeakoulussa 

Hoitotiede sairaanhoitaja koulutuksessa 

Tämän analyysini tarkoituksena oli selvittää hoitotieteen ilmenemistä sairaanhoitajakoulutuksessa, 
hoitamaan opetuksessa, oppimisessa, ammattikorkeakoulun ja hoitotyön sekä hoitotyön palvelujen 
kehittämistyössä.  Analyysi pohjautuu koulutuksen kehittämisvaiheen dokumentteihin, toiminnasta 
tehtyihin seuranta arviointeihin, tutkimuksiin ja omakohtaisiin kokemuksiin. Aineistoja tarkastelin 
kriittisesti hoitotyön asiantuntijuuden ja koulutuksen kehittymisen tavoitteellisista näkökulmista.  

Ammattikorkeakoulu kokeilun alussa muodostettiin useita kehittämis- ja suunnitteluryhmiä, sekä 
kokonaisuutta ajatellen että keskeisten sisältöalueiden ja opinnäytetöiden kehittämiseksi. 
Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen jälkeen kehittäminen jatkui sekä oppilaitoksen sisäisissä että 
valtakunnallisissa työryhmissä.  

Ammattikorkeakoulujen terveysalan kehittymisen taustalla on osaltaan yliopistollinen hoitotieteen 
koulutus. Se alkoi Suomessa vuonna 1979. Oulussa 1986. Itse sai sukeltaa tuohon hoitotieteen putkeen 
syksyllä 1989. Muistan professori Maija Hentisen sanoneen avajaispuheessaan ”teille ensimmäisille 
hoitotieteen opiskelijoille lankeaa väistämättä lähetyssaarnaajan rooli, viedä tiedettä eteenpäin – ja 
helppoa se ei tule olemaan”. Sain aloittaa tuossa roolissa jo tammikuussa 1990 – opettamalla johdatusta 
hoitotieteeseen, tutkimustyön menetelmiä ja opinnäytetöiden ohjauksia sairaanhoitajakoulutuksessa 
Oulaisten oppilaitoksessa. Siitä se uraputki alkoi - opiskelin Oulun yliopiston hoitotieteen laitoksella ja sitä 
mitä opin, opetin tuleville sairaanhoitajille, toki voimavaranani oli myös tuore sairaanhoitaja- ja 
erikoistumiskoulutus Oulun sairaanhoito-oppilaitoksessa. Olin saanut nauttia nuorten vastavalmistuneiden 
opettajien hyvää opetusta, mikä sisälsi jo hienot hoitotieteen teoreettiset alkeet. Siitä se alkoi 
hoitotieteilijöiden ja sairaanhoidonopettajien ”suurissa saappaissa” kulkemiseni. Samaa polkua tallusti 
moni muukin sen ajan jo valmis ja tutkintojaan täydentävä opettaja kuin myös jatko-opintonsa vasta 
aloittanut sairaanhoitaja. Tuolloisessa opettajan työssä korvaamattomana voimavaranani oli myös oma 
opiskelu – siis omakin elämä kytkeytyi maailmaan, jossa opiskelijat elivät. 

 Yhdeksänkymmentä luvun alussa alettiin puhua ammattikorkeakoulusta.  Hoitotieteen kehittyminen 
omaksi tieteenalaksi oli keskeinen edellytys sille, että terveysala pääsi mukaan ammattikorkeakoulu 
kokeiluun. Käytiin näet keskustelua siitä, että jokainen ala ammattikorkeakoulussa tarvitsee oman 
tieteenalan perustan ja asiantuntijuuden.  Tuota perustaa me opettajat rakensimme omalla 
opiskelullamme. Hankimme kansainvälisiä yhteyksiä ja seurasimme hoitotieteen kansainvälistä 
kehittymistä, ulkomaista tutkimusta. Kansainvälinen tieto eli sairaanhoitajakoulutuksessa hoitotieteen 
opinnoissa, tutkimuksessa, kehittämishankkeissa, työelämä yhteistyössä ja yhteiskunnallisessa laaja-
alaisessa vuorovaikutuksessa – seminaareissa, konferensseissa sekä työelämän täydennyskoulutuksissa. 
Ammattikorkeakoulu kokeilu käynnistyi 1992, vakinaistettiin 1996. Siinäpä sitten tuore 1991 
opettajakoulutusohjelmasta valmistunut terveydenhuollon maisteri oli väistämättömästi pakon edessä – 
piti jatkaa opintoja yliopiston jatkokoulutusohjelmassa … lisensiaatiksi, tohtoriksi. Samaa polkua kulki moni 



meistä – elämänmittaista opiskeluahan se oli. Muutos korkeakouluksi ilmeni opettajien elämässä opiskelun 
lisääntymisenä, täydennyskoulutuksena ja yliopistojen tutkinto-opiskeluna ja erilaisissa projekteissa 
toimimisena. Samalla opiskelimme ja opimme myös uusimman tietoteknologian käyttöä ja kielitaitokin 
kohentui. 

Täydennyskoulutusta, seminaareja ja tutkimusta 

Oli Oulun yliopiston toteuttama tietotekniikka koulutus opettajille. 
Kirsti Kivisen kehittävän työntutkimuksen koulutus 1997 toteutettiin yhteistyössä työelämän kanssa. 
Koulutuksen aikana laadittiin kehittämissuunnitelmia ja analysoitiin oman työyksikön kehittymistä / 
kehittämishaasteita. 
 
Kansainvälisiä ja kansallisia seminaareja järjestettiin useita eri aiheista mm. Etiikka, Holistic care, Eldery care 
ym. seminaarit ja tehtiin kansainvälistä yhteistyötä eri maiden opettajien kanssa. 
 
Kehittämisvaiheessa mm. opettajat tuottivat uutta tutkimusta ja analysoitiin jo olemassa olevaa 
sairaanhoitajakoulutuksen evaluaatiota ja seurantaa. Benchmarkattiin ajan hyviä käytäntöjä ja tuota 
materiaalihan löytyi. Oli Suomen sairaanhoitajaliiton julkaisema Annelin Mölsän toimittama analyysi 
vuodelta 1994 Sairaanhoitajakoulutus maailmalla, jossa oli kuvauksia koulutuksista eri maissa. Elsa 
Manninen, Kerttu Maunu, Petteri Pyykkönen (1995) julkaisivat analyysin Ammattikorkeakoulu 
oppimisympäristönä : Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opiskelijoiden arviointia opiskelustaan 
ja ammatillisista valmiuksistaan. Oulun seudun Ammattikorkeakoulun julkaisu ”Pohjoinen strategia – ja 
taitopeli” sisälsi näkemyksiä Oulun väliaikaisesta ammattikorkeakoulusta vuosilta 1992 -1996. Julkaisu 
kuvaa kokeilun vaihetta ja antaa haasteita tulevalle. 
 
Kirsti Ylipulli-Kairalan (1991 – 1992) vetämä ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima 
sairaanhoitajakoulutuksen parhaiden harjoittelukäytäntöjen benchmarking hanke, jossa myös me oululaiset 
oltiin mukana. Suoritettiin sisäinen ja ulkoinen arviointi sekä Oulun että Rovaniemen 
sairaanhoitajakoulutuksessa. Käytiin tutustumassa käytännön harjoittelun ohjauksiin sekä USA:ssa että 
Britanniassa. Kehittämistavoitteeksi muodostui teoriaopetuksen integrointi kiinteämmin käytännön 
jaksoihin. 
 
 
Voimavarana oli omalta osaltaan yliopistossa tehty tieteellinen tutkimus 

Siitä muutamia esimerkkejä liittyen koulutuksen evaluointiin: 

Sirpa Janhosen väitöskirja (1992) Hoitotyön ydin hoito-opinopettajan näkemyksenä Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa (1992) kuvasi toisistaan hieman poikkeavia näkemyksiä hoitotyöstä. Tuohon poikkeavuuteen 
vaikuttivat mm. kansallinen lainsäädäntö, valtakunnalliset ohjeet sekä hoitotieteen historia yliopistollisena 
oppiaineena.  
 
Helena Aavarinteen väitöskirja (1993) Ohjauksellisten ja opetuksellisten valmiuksien kehittyminen 
sairaanhoitajakoulutuksessa tuotti tietoa ja haasteita auttavan vuorovaikutuksen toteutumiseen ja 
kehittämiseen potilassuhteissa. 
 



Sirkka-Liisa Halmeen väitöskirja (1998) ”The development possibilities of critical thinking related to nursing 
in nursing  
education. Hoitotyöhön liittyvän kriittisen ajattelun kehittymisen mahdollisuudet hoitotyön koulutuksessa” 
kuvaili tilannetta vuosina 1992 - 1997. Kriittinen ajattelu lisääntyi noina vuosina ja tieteellinen tieto 
integroitui aiempaa paremmin potilashoitoon, mutta kehittämistä ja ja tiedon päivittämistä tarvitaan 
edelleen 
 
Liisa Vanhanen selvitti väitöskirjassaan(1997) ”Terveysalan opiskelijoiden suuntautuminen hoitamiseen” 
opiskelijoiden ammatillista kasvua samoin kuin Anneli Sarajärvi, joka väitteli (2002) aiheena ” 
Sairaanhoidon opiskelijoiden hoitotyön näkemyksen muotoutuminen hoitotyön koulutuksen aikana”.  
Hänen väitöskirjassaan ilmenee selkeästi hoitotyön päätöksenteon ja kriittisen ajattelun kehittyminen. 
 
Pirkko Sandelin (2007) Kertomuksia psyykkisestä väkivallasta terveydenhuollon työ- ja opiskeluyhteisöissä 
on mielenkiintoinen väitöskirja. 
 

Lisäksi on monia potilas-/asiakas työhön liittyviä tutkimuksia, jotka antoivat ja antavat 
tieteellistä pohjaa sairaanhoitajan opintoihin ja työhön mm. : 
Hanna Hyttinen (1999) Gerontologisen hoitotyön tietoperusta. Väitösk. 
Lea Rissanen (1999)  Vanhenevan ihmisen kotona selviytyminen. Yli 65-vuotiaiden terveys, toimintakyky ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen koettu tarve. Väitösk. 
Kaisa Koivisto (2003) Koettu hallitsematon minuus psykoottisen potilaan hoitotyön lähtökohdaks Väitösk. 
Liisa Kiviniemi (2008)  Psykiatrisessa hoidossa olleen nuoren aikuisen kokemuksia elämästään ja elämää 
eteenpäin vievistä asioista 
Kaijaleena Serlo (2008) Korkeakouluopiskelijoiden asenteet HIV/AIDSia kohtaan Keniassa ja Suomessa. 
Väitösk. 
ym. paljon, paljon … Tutkimuksia, joissa tarkastellaan ajankohtaisia potilaan hoitamiseen liittyviä ongelmia. 

 

Tutkimus- ja kehittämistyö/hanketoiminta ja tutkimustyön opetus sairaanhoidon ja terveysalan 
koulutuksessa 

Tutkimus- ja kehittämistyössä eli hanketoiminnassa niin sairaanhoitotyön alueella kuin koko 
ammattikorkeakoulussa tavoitellaan vahvuuksia, joita ovat monialaisuus, eri alojen korkea asiantuntijuus, 
innovatiivisuus ja monipuoliset yhteistyöverkostot. Hankkeissa yhdistyy laaja-alainen asiantuntija 
osaaminen. Hanketyöllä tavoitellaan alueen hyvinvointia ja kilpailukykyä, yritys- ja liiketoiminnan 
edistämistä ja uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämistä.  
Yhteistyötä tehdään työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Alueen toimijat 
voivat hyödyntää opettajien ja opiskelijoiden osaamista.  
 
Oulun koulu oli tunnettu jo sairaanhoito-oppilaitoksen aikaan korkeatasoisista opinnäyte- eli 
seminaaritöistä ja sitä mainetta vaalittiin monella tapaa ammattikorkea kehittämisen murrosvaiheessa. 
Kokeiluaikana perustettiin työryhmä tai oikeastaan kaksi suunnittelemaan ja kehittämään tutkimus- ja 
kehittämistyön opetusta ja myös opinnäytätyön tekemiseen liittyviä käytäntöjä. Koko amkin yhteisen 
ryhmän johdossa toimi sosiaalialan yksikön rehtori , karismaattinen tutkimustyön nyt jo edesmennyt 



opettaja Kerttu Maunu. Hänen ehdoton näkemyksensä oli, että jokainen hyväksytty opinnäytetyö 
arvosanasta riippumatta ansaitsee paikan kirjastosta – peruste ”se on ehkä opiskelijan ainutkertainen työ”. 
Sotelta tuohon ryhmään kuului yliopettaja Elsa Manninen, jolle myöhemmin siirtyi vastuu koko ryhmästä 
sote-yksikön sisäisen opinnäytetyön ohjaajien ryhmän ohella ja sain itse olla mukana ko. ryhmissä Oulaisten 
osaston edustajana. Rakensimme mielestäni tukevan tuntuisen kivijalan hanketoiminnalle. Opetettiin 
opiskelijoille tutkimustyön perusteita, kvantitatiivistä ja kvalitatiivista tutkimusta sekä 
tuotekehittelyä/projektityötä. Toki tutkimus- ja kehittämistoiminnalla oli yhteyksiä myös valtakunnan 
tasolla. 
 
Opinnäytetyöt kytkettiin isompiin työelämän kehittämishankkeisiin – ja jos joku onnistui saamaan läpi 
irrallisen opinnäytetyön aiheen, niin yhteys työelämään oli kuitenkin ehdoton. Töitä käsiteltiin 
seminaareissa, joissa opiskelijoiden oli oltava paikalla vaadittu tuntimäärä. Seminaareissa oli työn 
sisältöohjaajan lisäksi tutkimustyön opettaja menetelmäohjaajan roolissa – ja jos oikein onnisti myös 
työelämän edustaja hankkeen kehittäjän näkökulmasta.   
 
Hankkeita on ollut paljon 25 vuoden aikana myös terveysalalla ja niihin voi tutustua sivuilla www.oamk.fi 
sekä yksittäisiin opinnäytteisiin www.theseus.fi/oamk . 
Poimin tähän vain muutaman mieleen painuneen ”helmen” menneiltä ajoilta: 

- Kotona projekti (vanhusten kotihoidon kehittäminen Oulun Eteläisessä) 
- Kuusisto-koti projekti (mielenterveyspotilaiden kuntoutuskodin toiminnan kehittäminen) 
- Holistic  Care hanke (hankkeeseen liittyi laaja kansainvälinen yhteistyö) 
- Diabro projekti (yhteistyö ja hallinnointi Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksen kanssa, 

uuden omahoitomallin luominen ja mobile yhteistyö hoidossa) 
o Hanke voitti Diabetesliiton Dehko-palkinnon, joka oli niin iso, että 3 kansanterveystieteen 

laitoksen lääkäritutkijaa, kaksi Oamk:n opettajaa sekä kaksi tuoretta sairaanhoitajaa pääsi 
Pariisiin Primary Care Diabetes in Europe konferenssiin Pariisiin esittämään hanketta, 
hankkeen myötä käytiin myös vastaavassa konferenssissa Ateenassa ja Amsterdamissa 
(jossa oli myös mukana ylemmän amk-tutkinnon opiskelija esittämässä omaa lasten 
lihavuuden ja diebeteksen hoitoon liittyvää tutkimusta). 

- Sairaanhoitajaopiskelijoiden ja opettajien yksittäisiä opinnäytteitä ja myös kehittämishankkeita on 
ollut suullisina esityksinä ja postereina esillä niin Oamkin sisäisissä konferensseissä kuin myös 
Oulun, Turun ja Åbo Akademin hoitotieteen laitoksen konferensseissa. 

- Kansaivälinen hanke ”Eheä elämän ehtoo” (vanhusten hoidon kehittämiseen liittyvä) jne. 
- Oulun Omahoito hake 
- Oulun yliopiston ja ammattikoukeakoulun yhteistyön kehittämishanke.  

  
Vuonna 2000 käynnistyi ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen suunnittelu. Ammattikorkeakoulun 
jatkotutkinto kokeilu alkoi 2002 ja ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto vakinaistettiin 2003., 
Sairaanhoitajakoulutuksen ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen tiedepohjana on ensisijaisesti 
hoitotiede.  Oulussa terveysalalla keskityttiin terveyden edistämisen jatkotutkinnon suunnitteluun yhdessä 
Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyötä suunnittelussa tekivät yksikköjen 
johtajat ja yliopettajat. Oulun koulusta mukana olivat yksikönjohtaja Annikki Lämsä ja hänen jälkeensö 
yksikönjohtaja Kari Virolainen sekä kaksi ensimmäistä terveystieteistä väitellyttä yliopettajaa Lea Rissanen 
ja Sirkka-Liisa Halme. Lea Rissanen toimi myöhemmin terveyden edistämisen koulutusohjelman 
vastuuhenkilönä ja allekirjoittanut toimi alkuvaiheessa ylemmän tutkinnon opinnäytteiden 

http://www.oamk.fi/
http://www.theseus.fi/oamk


vastuuhenkilönä. Opinnäytetöille laadittiin yhteistyössä eri yksikköjen kanssa yhteiset laatukriteerit, mitkä 
kuntayhtymän hallitus vahvisti.  Myöhemmin terveyden edistämisen koulutusohjelman rinnalle syntyi uusia 
koulutusohjelmia ja sekä opettajien että opiskelijoiden määrä koulutusohjelmassa lisääntyi. Tutkimus ja 
kehittämistoiminnan – ja opinnäytetyön/kehittämistyön vaativuus ja laajuus lisääntyi ylemmissä 
tutkinnoissa. Opinnäyte toimi eräänlaisena tukirunkona opiskelulle. Ylemmän tutkinnon kehittymistä 
evaluoitiin sekä sisäisesti Oamk:ssa, että yhteisesti Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen 
kassa. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu Hamk vastasi evaluaatiosta valtakunnan tasolla. Eila Okkosen 
(2003) toimittama teos ”Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto – lähtökohdat ja haasteet” selvittää 
kokemuksia kokeilun ajalta ja Jarmo Levosen (2007) toimittama julkaisu ”Ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto – Työelämäläheistä asintuntijuutta kehittämässä” käsittelee ja kuvaa eri 
ammatti korkea koulujen toimintaa ylemmän tutkinnon alkuvaiheissa Opettaminen ylemmissä tutkinnoissa 
oli huippu antoisaa – opiskelijoiden innostus vain motivoi opiskelijoita. Opinnäytteitä ja kehittämistehtäviä 
tehtiin sydämellä ja innolla. Syntyi laatukäsikirja Villa Metsolaan, tuotteistettiin Caritaksen fysioterapia 
palvelut, tehtiin suunhoidon malli Paltamon/Kainuun terveypalveluihin, selviteltiin ikääntyvien vanhusten 
ravitsemusta ja suunniteltiin toimivia käytäntöjä jne. 

Muutos, joka tapahtui sairaanhoitajakoulutuksessa ammattikorkeakoulun alkuvuosina 

Lainaus oman väitöskirjani tiivistelmästä: Käsitys tehtäväkeskeisestä hoitotyöstä muuttui käsitykseksi 
kokonaisvaltaisesta potilaslähtöisestä hoitotyöstä ja sen pohjautumisesta vahvaan tiedeperustaan. Potilaan 
elämän tilanne ja tieteellinen tieto yhdistyi aiempaa enemmän hoitotyön päätöksenteossa. Myös 
kehittämishankkeita ohjasi kriittinen ajattelu. Niissä reflektoivat olemassa olevat käytännöt ja uusin tutkittu 
tieto. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyöt yhdistivät potilaan/asiakkaan, hoitotyön 
työelämän ja uuden tutkitun tiedon. Tosin noiden opinnäytteiden hyötykäyttöä ei täysin hahmotettu – 
tehtiin hyviä töitä, joissa potilaan ääni pääsi kuuluviin, tietoperusta lisääntyi mutta arvostus ontui. 
Opetussuunnitelmassa tiedepohjaisuus lisääntyi. Eteenkin hoitotiede sai jalansijaa aiempaa enemmän jopa 
lääketieteen kustannuksella. 

Lopuksi: Hoitotiede ja monitieteisyys ytimenä hoitamaan oppimisessa – sairaanhoitoja koulutuksessa 
sekä ylemmissä tutkinnoissa 

Hoitotieteellä on oma ilmiö hoitaminen, mitä se tutkii ja kehittää. Tämä mahdollisti myös 
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan. Ihminen, ympäristö, terveys ja hoitotyö ovat 
ilmiön ydin ja tieteen alan metaparadigman käsitteet.   

Hoitotyön tietoperustan ydin löytyy myös noiden keskeisten käsitteiden tarkastelun kautta kriittisen 
ajattelun avulla. Eihän se riitä, että osaan määritellä, mitä nuo käsitteet ovat, pitää oppia näkemään – 
aistimaan jokaisen potilaana/asiakkaana olevan henkilön ainutkertainen ydin olemus ja hänen elonsa oikea-
aikainen tilanne ja avuntarve olemassa oloonsa. Siihen sitten tarvitaan sekä kokemuksellista että 
ajantasaista ja myös uusia ulottuvuuksia /mahdollisuuksia antavaa tietoa sekä tervettä järkeä. 
Asiakaslähtöinen sairaanhoitotyö edellyttää tässä tietoyhteiskunnassa jatkuvaa oman tietoperustansa 
päivittämistä ja myös monialaistamista  - oma hoitotieteen perusta on se ydin mutta lääketiede on 
välttämätön seuralainen kuin myös muu asiantuntijuus/moniammatillisuus. 

- potilaslähtöinen tieto hoitamisen pohjaksi 
o potilaan/asiakkaan akuutti tilanne 
o potilaan/asiakkaan  kokemukset ja tuntemukset hoitoon liittyen 



o potilaan/asiakkaan hoitoon liittyvät eettiset kysymykset / arvomaailma/ elinympäristö 
- tervejärkinen kriittinen analyysi potilaan tilanteesta peilataan 

o traditionaaliseen tietoon hoitamisesta 
o tieteellinen tietoon hoitamisesta (monitieteiseen) 

- induktiivinen luova, rationaalinen ja reflektoiva analyysi tilanteesta 
- viimekäden harkinta onko riittävästi tietoa potilaasta/asiakkaasta ja onko riittävästi tietoa ja taitoja 

hoitamisen aloittamiseksi ja hoitamiseen = ainutkertainen ihminen tarvitsee parhaan mahdollisen 
hoidon. 

Ammatillisen hoitotyön koulutuksen ja asiantuntijuuden tieto-, tutkimus- ja kehittämisperustana on nyt ja 
tulee olemaan monitieteinen tutkittu tieto, joka elää muuttuu ja päivittyy kaiken aikaa. 
Sairaanhoitajakoulutuksen perusta on ja  hoitotieteessä kuin myös lääketieteessä, psykologiassa, kasvatus- 
ja sosiaalitieteissä.  

Akavan sairaanhoitajat Taja ry:n Pro Terveys lehti peräänkuuluttaa näyttöön pohjatuvaa hoitotyötä tänään. 
Sitä peräänkuulutti myös opetusministeriö ammattikorkeakoulun alkuajoilla ja muistan olleeni joissain 
koulutuksissa sen tiimoilta – ja opetuksessa oli ydin ideana näyttöön pohjautuva hoitotyö. 

Korkeakoulutetulta sairaanhoitajalta edellytetään valmiuksia näyttöön perustuvaan toimintaan. Se, että 
saavuttaa tällaisen asiantuntijuuden ja pitää sitä yllä, vaatii kykyä tutkittuun tietoon perustuvaan 
ongelmanratkaisuun sekä valveutunutta tutkimustiedon seurantaa. 

Ammattikorkeakoulun terveysalan tutkimus kohdistuu hoitamisen ilmiön ja asiakkaiden/potilaiden 
maailman ymmärtämiseen ja eteenkin ylempien tutkintojen opinnäytetyöt suuntautuvat alan käytäntöjen 
kehittämiseen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Välineenä on ajantasainen tutkittu tieto. Florencen 
jalanjäljet johtavat tänään uusiin ulottuvuuksiin – tieteen huipulle.  Tosin taitaa olla niin, että maanpinta 
kohoaa ja nykyisyydestä muodostuu tukeva kasvualusta – juuret tulevaisuuden uudelle jalostetulle 
hoitopuulle. Tieteen jalostaman puun tulee kuitenkin kasvaa kutsumuksen, lähimmäisen rakkauden ja 
jokaisen elämän kunnioittamisen ethoksesta. 
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