
Hyvä Opettaja 2017 – Toni Liedes 
Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry esittää yhdessä Oulun Teekkariyhdistys ry:n kanssa vuoden 2017 Hyvä 

Opettaja –tunnustuspalkinnon saajaksi tekniikan tohtori Toni Liedestä. Toni Liedes, 40 toimii Oulun 

yliopistolla mekatroniikan ja konediagnostiikan tutkimusryhmän johtajana ja opettaa konetekniikan 

koulutusohjelmassa mekatroniikkaan liittyviä kursseja. Tonin vahvuudet hyvänä opettajana ovat vahva 

tietämys mekatroniikasta, opiskelijoiden jatkuva innostaminen ja motivointi opiskeluun, sekä opetuksen ja 

opetusmateriaalien tinkimätön laatu. 

Toni haastaa opiskelijat pohtimaan oppimaansa 
Opetuksessaan Toni herättää opiskelijoita itse pohtimaan opetuksen sisältöä ja hyödyntämään aikaisemmin 

opittua tietoa.  Luennot eivät koostu Tonin yksinpuheluista, vaan luennot ovat vuorovaikutteisia ja haastavat 

opiskelijoita pohtimaan luennoilla käsiteltäviä asioita. Opiskelijan näkökulmasta tämä on loistava tapa 

vahvistaa opetetun asian muistamista. Nykyisessä tiheätahtisessa opiskelussa opiskelijalla saattaa olla useita 

luentoja peräkkäin, ja esimerkiksi ensimmäisen luennon asian sisäistäminen ilman kertaavaa opetusta on 

haastavaa.  Kuvan 1 kaltainen vuorovaikutteinen hetki luennolla, jossa palautetaan edellisellä luennolla 

opitut asiat mieleen, on hyvä osoitus Tonin pedagogisesta osaamisesta. 

 
Kuva 1. Mekatroniikka-kurssin kalvo, jonka avulla muistellaan yhdessä, mitä edellisellä luennolla käsiteltiin.  

 

Toni hyödyntää opetuksessaan osaamistasoja.  Osaamistasot helpottavat opiskelijaa hahmottamaan, miten 

laaja ymmärrys käsiteltävästä asiasta tulisi luennon tai kurssin jälkeen olla. Osaamistasot käydään läpi kurssin 

alussa, ja jokaiselle luennolle on määritelty yksilölliset osaamistavoitteet. Jos opiskelija kokee, ettei ole 

omaksunut asiaa riittävän laajasti, Toni on aina valmis antamaan lisätietoja. Kuvassa 2 esitellään Tonin 

Mekatroniikka-kurssilla käyttämät osaamistasot, sekä esimerkki erään luentokerran osaamistavoitteista ja 

luento-ohjelmasta, joka selkeyttää luentorunkoa.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Mekatroniikka-kurssin osaamistasot ja erään luentokerran osaamistavoitteet. 



Tonin kursseihin kuuluvat olennaisina osina harjoitustehtävät ja -työt sekä opintojakson varrella pidettävät 

seminaarit. Tällainen hajautettu suoritustapa kannustaa opiskelijaa panostamaan opiskeluun 

kokonaisvaltaisesti, eikä vain pänttäämään lopputenttin tärppeihin. Kurssien arvosanat muodostuvat 

useammasta osasta, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan koko kurssin ajan. 

Taulukko 1. Kahden kurssin osa-alueiden painotukset loppuarvosanassa. 

Mekatroniikka Mekatroniikan jatkokurssi 

Harjoitustehtävät 40% Harjoitustehtävä 25% 

Seminaari 20% Seminaari 5% 

Lopputentti 40% Harjoitustyö 40% 

  Lopputentti 30% 

 

Opiskelijan näkökulmasta on erittäin hyvä, että lopputentin paino arvosanassa on alle puolet. Lopputentissä 

opiskelija harvoin kykenee näyttämään koko osaamistaan aihealueesta, vaan myös sattumalla on sijaa. 

Harjoitustöissä opiskelija sen sijaan hyödyntää laajasti oppimaansa ja voi myös syventää tietämystään. 

Innostavat ja ajantasaiset luentomateriaalit tempaavat mukaansa 
Tonin luentomateriaaleista huomaa, että hän panostaa niihin valtavasti. Materiaaleissa pyritään myös 

herättää opiskelijan kiinnostusta aihetta kohtaan.  Tonin omien sanojen mukaan hän pyrkii luomaan 

opetusmateriaaleihin jonkinlaisen tarinan, joka luo jatkumon eri luentokertojen välille.  Hän myös pyrkii 

päivittämään opetusmateriaaliansa säännöllisesti, sillä materiaalin ajantasaisuus on ensiarvoisen tärkeää 

opiskelijan osaamisen kannalta. Lisäksi se myös pitää hänen oman mielensä virkeänä ja lisää omaa innostusta 

aihetta kohtaan. Opettajan oma innostus aihetta kohtaan on tärkeää, koska opiskelija aistii luennoilla 

selvästi, jos opettaja ei ole kiinnostunut käsiteltävästä aiheesta tai sen opettamisesta.  

 

Kuva 3. ”Huippusalainen”-laatikko sisältää kurssilla tarkasteltavan esimerkkilaitteen. Laitteen tarkastelu luo 

jatkumon kurssin eri luentojen välille. 

Toni pyrkii hyödyntämään kursseillaan mahdollisimman paljon alansa uusinta tutkimustietoa. Hän sanoo, 

että tutkimustyöstä on hyvä ammentaa esimerkkejä ja harjoituksia kursseille. Näin myös opiskelijoille syntyy 

käsitys siitä, mihin suuntaan mekatroniikan ala on kehittymässä. Tätä käsitystä vahvistetaan myös 

käytännöllisestä näkökulmasta esimerkiksi ohjaamalla opiskelijoita käyttämään harjoitustehtävien 

lähdetietona tuotevalmistajien aitoja tuoteselosteita. 



Digitaalisuus on osa jokapäiväistä oppimista 
Digitaalisuuden hyödyntäminen on tärkeä osa Tonin opetusmetodeja. Kursseilla hyödynnetään erilaisten 

verkko-oppimisympäristöjen mahdollisuuksia. Kurssimateriaalin jakamisessa on siirrytty Noppa- ja Optima-

verkkoympäristöihin, kotitehtävien tekoon taas käytetään Moodle-stack-ympäristöä.  Kurssien kotitehtäviin 

sisällytetään lisätiedon hakemista internetin avustuksella. Myös mekatroniikan alalla jokapäiväisessä 

käytössä olevat ohjelmat, kuten MATLAB ja Simulink, tulevat tutuksi Tonin opetuksessa, ja niitä 

hyödynnetään aktiivisesti. 

Digitaalisuus on opetuksessa vielä varsin tuore tulokas, ja sen saralla on kaikkialla paljon kehitettävää. Toni 

on kuitenkin ollut digitaalisuuden hyödyntämisessä yksi edelläkävijöistä. Hän kertookin pyrkivänsä 

kehittämään entisestään omaa osaamistaan digitaalisten oppimisympäristöjen käytössä ja Hyvä digitaalinen 

oppi- ja arviointimateriaali -käsitteen hahmottamisessa. 

Toni auttaa, motivoi ja juttelee 
Opiskelijoille Toni haluaa olla helposti lähestyttävä henkilö, jolta voi aina kysyä neuvoa. Hän haluaa toimia eri 

tavalla kuin häntä opettaneet opettajat, joita oli vaikea lähestyä ja joita opiskelijat eivät uskaltaneet häiritä. 

Tässä Toni on onnistunut mainiosti: hänen kanssaan jutustelu on aina mukavaa ja helppoa, oli aiheena sitten 

luennolla käydyn asian täsmennys tai mekatroniikan uusimmista tuulista luettu artikkeli. 

Opiskelijoiden kokemukset Tonista ovat äärimmäisen positiivisia. Häneltä voi aina kysyä kotitehtäviin ja 

harjoitustöihin liittyviä neuvoja; apua on tarjolla aina, kun sille on tarvetta. Opiskelijat myös pitävät Tonin 

tavasta toimittaa aikataulut ja tulokset ajoissa. Tenttien tai harjoitustöiden tulokset eivät jää roikkumaan 

opettajan selän taakse, vaan ne tulevat poikkeuksetta ajallaan. 

Toni myös kannustaa opiskelijoita tekemään vapaa-ajalla itsenäisiä opetettavaan aiheeseen liittyviä töitä. 

Hän esimerkiksi tarjoaa mekatroniikan jatkokurssin yhteydessä opiskelijoille mahdollisuuden piirilevyn 

suunnittelu- ja valmisteluharjoitukseen, joka ei ole osa kurssin pakollista suoritusta. Tällainen toimintaa 

vahvistaa opiskelijoiden käsitystä siitä, että hän todellakin on innostunut aiheensa opettamisesta ja haluaa 

luoda opiskelijoille hyvät mahdollisuudet oppia. Se myös motivoi opiskelijoita yrittämään entistä enemmän. 

Toni Liedeksen ainutlaatuiset opetusmetodit kannustavat ja motivoivat opiskelijoita pohtimaan opeteltua 

asiaa itsenäisesti. Hänen luentonsa ovat vuorovaikutteisia keskustelutilaisuuksia, joiden avulla opiskelijat 

sisäistävät tehokkaasti niin tärkeimmät perusasiat kuin alan uusimmat innovaatiotkin. Opettajana hän ei ole 

jäänyt paikoilleen, vaan kehittää itseään jatkuvasti – opiskelijoiden etu mielessään. Näistä syistä Toni Liedes 

ansaitsee vuoden 2017 Hyvä opettaja –tunnustuspalkinnon. 
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