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Käytettävyyden psykologia

• Ihmisen psykologisen toiminnan 
periaatteet on otettava huomioon 
käyttöliittymää suunniteltaessa

• Miten ihminen käsittelee tietoa?
– Vaikuttaa siihen miten tieto kannattaa esittää



Neisserin havaintokehä

Ulkomaailmasta saatavilla oleva tieto

Muokkaa Valikoi

Suuntaa
Tiedon etsintäMielessä oleva tieto

Neisser, Ulric (1976) Cognition and Reality. 
Principles and Implications of Cognitive Psychology



Muisti
•Ulkomaailmasta saatavien aistiärsykkeiden 
käsittely
•Automaattinen (tahdosta riippumaton)
•Eri aisteilla eri muistit

•Ikonimuisti (näkö)
•Kaikumuisti (kuulo)

Sensorinen muisti

•Aktiivisesti mielessä olevat asiat
•Koko 5 ± 2 yksikköä
•Kesto n. 20 sekuntia

Työmuisti

Säilömuisti •“Varsinainen” muisti
•Kapasiteetti lähes rajaton
•Tiedon tallentaminen ja hakeminen hidasta



Hahmolait

• Tunnetaan myös nimellä Gestalt-lait
• Yksinkertaisia perussääntöjä siitä, miten 

ihmisen havaitseminen toimii
• Hyvä pitää mielessä
• Hahmolakien käyttöön liittyy kuitenkin 

myös ongelmia
– Eivät juurikaan auta ongelmakohtien 

ennustamisessa



Hahmolait
• Läheisyyden laki (proximity): lähekkäin olevat kuviot 

mielletään yhteenkuuluviksi.
• Samankaltaisuuden laki (similarity): samanlaiset kuviot 

mielletään yhteenkuuluviksi.
• Sulkeutuneisuuden laki (closure): suljettu (tai lähes 

suljettu) viiva muodostaa kuvion.
• Jatkuvuus / Hyvän jatkon laki (continuity): yhtenäisenä 

jatkuva viiva määrää havainnon. 
• Yhtenäisen liikkeen laki (common fate): samaan 

suuntaan liikkuvat kuuluvat yhteen. Yksittäinen liike ei 
erotu samaa liikettä tekevästä joukosta.

• Yhteenliittyminen (connectedness): toisissaan kiinni 
olevat kohteet liittyvät yhteen.



Esimerkkejä

Läheisyyden laki

Law of similarity Sulkeutuneisuu
den laki



Esimerkkejä

A

Jatkuvuuden laki B

C

Yhteenliittymisen laki

D



Käyttöliittymän suunnitteluohje
• Ohjeistus käyttöliittymän suunnittelijoille 

– Pyrkimys yhdenmukaisuuteen
– Jokainen elementti ja tehdyt valinnat ovat 

perusteltuja

• Helpottaa suunnittelua
– iso porukka
– pitkä kehitysaika

• Vähentää pyörän keksimistä uudelleen



Käyttöliittymän suunnitteluohje

• Eli tyyliopas (styleguide)
• Tyylioppaita käytetään myös muissa 

yhteyksissä 
– ohjelmiston lähdekoodi
– Word ja PowerPoint –templatet yms. pohjat

• Tavoitteena koota käyttöliittymän 
suunnittelussa tarvittava ohjeistus yhteen 
paikkaan



Ilman tyyliopasta

Valitse kaupunki HelsinkiVille

Pekka
Valitse kaupunki Espoo

Helsinki
Turku
Vantaa

Järjestelmässä 
halutaan tietää 
käyttäjän 
kotikaupunki



Tyylioppaan avulla

Ville

Pekka

Valitse kaupunki Helsinki

Tyyliopas

Järjestelmässä 
halutaan tietää 
käyttäjän 
kotikaupunki



Käyttöliittymäohje

• Tyylioppaassa kuvataan mitä elementtejä 
käyttöliittymässä käytetään ja miten
– Valintalistat
– Valintaruudut (checkboxit)
– Valintanapit (radiobuttonit)
– Fontit
– Painikkeet
– Värit
– …



Navigointi

• Navigoinnin suunnittelu
– miten käyttäjä siirtyy tilasta toiseen

• linkki / painike / joku muu
• läpinäkyvyys (voi päätellä mihin joutuu)

– miten käyttäjä tietää missä milloinkin
• otsikointi
• sijainnin korostaminen (webi)



Käyttöliittymän suunnitteluohje ja 
harjoitustyö

• suunnitteluohjeen tekeminen ei ole 
pakollista

• Jos haluatte tehdä tyylioppaan, niin 
– palautus tapahtuu interaktiivisen proton

yhteydessä
– tyyliopas otetaan positiivisesti huomioon 

arvostelussa



Esimerkki huonosta 
käyttöliittymäsuunnittelusta



Esimerkki

etu taka etu taka

Alkuperäinen Parempi



Esimerkki jatkuu

Täysin yksikäsitteinen Täysin yksikäsitteinen



Tehtävä 1

• Tutustukaa KDEn ja Gnomen
käyttöliittymäohjeeseen
– Miettikää 2 hyvää asiaa ja 2  huonoa

• Valitkaa kumpi parempi
– suullinen läpikäynti



Tehtävä 2

• Miettikää minkälainen tyyliopas omaan 
aiheeseen sopisi (15 min)
– Kalvo
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