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Järjestelmän tilan näkyvyys

Järjestelmän tulee informoida käyttäjää siitä, mitä tapahtuu.

• Tietääkö käyttäjä missä tilassa järjestelmä on?
• Onko informaatio tilanteeseen sopivaa?
• Onko informaatio oikea-aikaista?
• Onko informaatio tarpeellista?

In numerous designs crucial parts are carefully hidden away. Handles on cabinets distract from some design aesthetics, and 
so they are deliberately made invisible or left out.
Don Norman
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Järjestelmän ja reaalimaailman vastaavuus

Järjestelmän tulee puhua käyttäjän kieltä.

• Käytetäänkö järjestelmässä termejä, jotka ovat käyttäjille 
tuttuja?

• Ovatko toiminnallisuudet tuttuja reaalimaailmasta?
• Käyttäytyvätkö metaforat samoin kuin reaalimaailmassa? 

A system is an imaginary machine invented to connect together in the fancy those different movements and effects which 
are already in reality performed.
Adam Smith
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Käyttäjän kontrolli ja vapaus

Vapauden määrä riippuu käyttäjästä ja käyttäjän tavoitteista.

• Pystyykö käyttäjä vastaamaan kysymyksiin: Missä olen? Mistä 
tulin? Minne voin mennä?

• Varmistetaanko käyttäjältä riskialttiit päätökset?
• Onko käyttäjän mahdollista perua tehty päätös tai toiminto? 

Entä tehdä uudelleen peruutettu päätös tai toiminto?

Can we get control of an individual to the point where he will do our bidding against his will and even against fundamental 
laws of nature, such as self preservation?
Project ARTICHOKE
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Yhtenäisyys ja standardit

Käyttäjien ei pidä joutua miettimään muuttuvatko asioiden 
merkitykset.

• Tarkoittavatko käytetyt termit ja ikonit samoja asioita kuin 
muissa vastaavissa järjestelmissä?

• Ovatko samaan lopputulokseen johtavat toiminnallisuudet 
samankaltaisia kuin muissa järjestelmissä?

• Entä saman järjestelmän sisällä?
• Onko järjestelmän tyyli yhtenäinen eri osien välillä?

Users spend most of their time on other sites.
Jakob Nielsen
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Virheiden estäminen

Virheilmoitusten sijaan käyttäjiä pitäisi estää tekemästä virheitä.

• Vaatiiko järjestelmä käyttäjää muistamaan asioita?
• Varmistaako järjestelmä mahdollisesti peruuttamattomat 

toiminnot?
• Antaako järjestelmä mahdollisuuden toimintojen 

kumoamiseen?
• Varoittaako järjestelmä ennen kuin virhe on tapahtumassa?

Serious accidents are frequently blamed on "human error." Yet careful analysis of such situations shows that the design or 
installation of the equipment has contributed significantly to the problems.
Don Norman
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Virheiden estäminen - lipsahdus (slip)

• Auttavatko järjestelmän asettamat rajoitteet käyttäjää oikeaan 
suuntaan?

• Antaako järjestelmä ehdotuksia oikeista toimintatavoista?
• Ovatko järjestelmän antamat oletusarvot ymmärrettäviä?
• Kuinka salliva syötteiden tarkistus on?

A slip occurs when a person intends to do one action and ends up doing something else. With a slip, the action performed is 
not the same as the action that was intended.
Don Norman
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Virheiden estäminen - väärinkäsitys (mistake)

• Noudattaako järjestelmä hyväksi havaittuja toimintamalleja?
• Kertooko järjestelmä mitä on mahdollista tehdä?
• Ilmoittaako järjestelmä etukäteen mitä toiminnon suorittaminen 

merkitsee?

A mistake occurs when the wrong goal is established or the wrong plan is formed. From that point on, even if the actions are 
executed properly they are part of the error, because the actions themselves are inappropriate—they are part of the wrong 
plan.
Don Norman
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Tunnistaminen, ei muistaminen

Tue käyttäjää tunnistamaan elementtien tarkoitus ja muistamaan 
asioita.

• Kertooko järjestelmä mitä käyttäjä on tehnyt aiemmin?
• Pakottaako järjestelmä muistamaan asioita muista näkymistä?
• Onko elementtien toiminnallisuudet tunnistettavissa 

elementistä?

Much of the knowledge a person needs to do a task can be derived from the information in the world. Behavior is 
determined by combining the knowledge in the head with that in the world.
Don Norman
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Muokattavuus ja tehokas käyttö

Järjestelmän tulee olla tehokkaasti aloittelijan ja tehokäyttäjän 
käytettävissä.

• Onko järjestelmässä toimintoja, jotka nopeuttavat tehokäyttäjän 
työskentelyä?

• Voiko käyttäjä muokata järjestelmän toiminnallisuuksia itselleen 
sopiviksi?

Accelerators — unseen by the novice user — may often speed up the interaction for the expert user such that the system can 
cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to tailor frequent actions.
Jakob Nielsen
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Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu

Vältä asioita, jotka eivät ole tarpeellisia hyvän käyttäjäkokemuksen 
kannalta.

• Onko näkymän tärkein sisältö näkyvissä välittömästi?
• Kilpailevatko näkymän elementit huomiosta?
• Onko järjestelmässä tarpeettomia toiminnallisuuksia?
• Onko näkymässä tarpeettomia elementtejä?

Perfection is attained, not when there is nothing more to add, but when there is nothing more to take away.
Antoine de Sain-Exupery
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Virheiden tunnistaminen ja virheistä selviytyminen

Käyttäjälle ei saa jäädä epäselväksi mikä virhe tapahtui ja miten siitä 
selviää.

• Kerrotaanko käyttäjälle selvästi mitä on tapahtunut?
• Annetaanko käyttäjälle tarpeeksi tietoja ongelman 

ratkaisemiseksi?
• Annetaanko käyttäjälle vaihtoehtoisia toimintamalleja?
• Tunnistaako järjestelmä kun virhe on tapahtumassa?

Unnecessary, annoying alarms occur in numerous situations. How do people cope? By disconnecting warning signals, taping 
over warning lights (or removing the bulbs), silencing bells, and basically getting rid of all the safety warnings.
Don Norman
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Dokumentaatio

Dokumentaation tulee auttaa käyttäjää silloin kun käyttäjä tarvitsee 
apua.

• Antaako dokumentaatio esimerkkejä toiminnoista?
• Opastaako dokumentaatio käyttäjää toimimaan oikein?
• Onko dokumentaatio helposti saatavilla ja tarvittaessa?

Just because someone stumbles and loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Sometimes, we all need a little 
help.
Charles Xavier
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