
Taulukkolaskennan perusteet 
KSAO Liiketalous 1 

Perusteet 

 

1 Vakiotyökalurivi Vakio 10  vastaa  Enter  -näppäintä 

2 Muotoilutyökalurivi Motoilu 11  vastaa  Esc –näppäintä 

3 Työkirjan otsikkorivi 12 Lisää funktio-painike 

4 Saraketunnus A – IV (256 kpl) 13 Taulukkovalitsimet (oletus 3) 

5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet 

6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit 

7 Aktiivinen solu 16 Tilarivi 

8 Nimiruutu  17 Office-avustaja  

9 Kaavarivi  18 Tehtäväruutu 
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Pikavalikot 

Jos napsautat hiiren 
kakkospainiketta Excel-ikkunan tai 
työkirjan eri osissa, saat näkyviin 
pikavalikoita, jotka sisältävät 
kyseisen osan käsittelyyn sopivia 
komentoja. Voit valita komennon 
kummalla hiiripainikkeella tahansa. 
Työkirjan osia ovat mm. otsikkorivi, 
sarake- ja rivitunnukset, taulukon-
valitsimet ja solut.  

 

Työkirjan käsittely 

Työkirjassa voi olla useita laskentataulukko- tai kaaviosivuja. 
Laskentataulukoiden määrän oletusarvoa (3) voi muuttaa komennolla 
Työkalut–Asetukset–Yleiset–Taulukoita uudessa työkirjassa. 

Sivujen käsittely 

Siirtyminen sivulta toiselle 

Voit siirtyä haluamallesi sivulle napsauttamalla taulukonvalitsinta  
(Taul1, Taul2, Taul3, jne)  

 

Voit käyttää myös näppäinyhdistelmiä  Ctrl  +  Pg Dn /  Pg Up . 

Vieritä haluamasi sivu näkyviin vasemman alanurkan painikkeilla: 

 näyttää ensimmäisen valitsimen  näyttää viimeisen valitsimen 

 näyttää edellisen valitsimen  näyttää seuraavan valitsimen 

Nimeäminen 

Voit nimetä sivun uudelleen kaksoisnapsauttamalla sivun valitsinta tai 
komennolla Muotoile–Taulukko–Nimeä. Nimi voi olla enintään 31 
merkkiä, eikä se saa sisältää merkkejä: [ ] : / \ ? * 

Lisäys ja poisto 

Saat lisättyä uuden laskentataulukon komennolla Lisää–Laskenta-
taulukko. Valitse ensin sivu, jonka eteen haluat lisätä uuden sivun.  

Voit poistaa sivun komennolla Muokkaa–Poista. 
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Siirto ja kopiointi 

Tartu taulukonvalitsimeen hiirellä ja siirrä sivu vetämällä haluamaasi 

paikkaan. Jos pidät samanaikaisesti  Ctrl  -näppäintä pohjassa, voit 

kopioida sivun toiseen paikkaan. Jos haluat siirtää tai kopioida sivun 
toiseen työkirjaan, käytä komentoa Muokkaa–Siirrä tai kopioi taulukko. 

Löydät pikavalikosta 
tärkeimmät sivuja käsittelevät 
komennot. Saat pikavalikon 
esiin napsauttamalla hiiren 
kakkospainikkeella taulukon 
valitsinta. 

 

Piilotus 

Voit piilottaa sivun komennolla Muotoile–Taulukko–Piilota ja tuotua esiin 
komennolla Muotoile–Taulukko–Näytä. 

Taustakuva 

Voit lisätä taulukkoon taustakuvan komennolla Muotoile–Taulukko–
Tausta.  

Poistat kuvan komennolla Muotoile–Taulukko–Poista tausta. 

Taulukoiden ryhmittely 

Voit muodostaa useammasta taulukosta kerralla käsiteltävän ryhmän ja 
esimerkiksi syöttää tietoa useaan taulukkoon samanaikaisesti.  

Peräkkäiset taulukot 

Valitse ensimmäinen taulukko, paina  Vaihto   -näppäin pohjaan ja valitse 

viimeinen taulukko. 

Ei-peräkkäiset taulukot 

Valitse ensimmäinen taulukko, paina  Ctrl  -näppäin pohjaan ja valitse 

loput taulukot. 

Valinnan jälkeen otsikkorivillä tiedostonimen perässä lukee  
[Ryhmä]. Syöttämäsi tiedot, tekemäsi muotoilut ja muokkaukset 
kohdistuvat nyt kaikkiin ryhmässä oleviin taulukoihin. 
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Ryhmittelyn purkaminen 

Työkirjan kaikki sivut ryhmiteltynä 

Napsauta sellaisen taulukon valitsinta, joka ei ole aktiivinen. Voit myös 

napsauttaa aktiivisen taulukon valitsinta  Vaihto   -näppäin pohjassa. 

Osa sivuista ryhmiteltynä 

Napsauta sellaisen taulukon valitsinta, joka 
ei kuulu ryhmään. 

Voit purkaa ryhmittelyn myös pikavalikon 
komennolla Pura taulukoiden ryhmittely. 
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Aluevalinnat 

Yksi solu 

Napsauta solua hiirellä tai käytä  
            -näppäimiä. Valitun solun 

ympärillä näkyy tummennettu kehys. 

 

Solualue 

Vedä hiirellä valittavien solujen yli tai valitse 

ensimmänen solu ja pidä  Vaihto   -näppäin 

painettuna, kun napsautat hiirellä viimeistä 
solua. 

Kuvassa on valittuna alue B2:C4 (solualueen 

erotinmerkki on kaksoispiste). Alueen aktiivinen 

solu näkyy valkoisena, muut ovat mustia. 

 

Monivalinta 

Valitse ensimmäinen alue ja pidä  Ctrl  -

näppäin painettuna, kun valitset loput 
alueet hiirellä. 

Kuvassa oleva monivalinta ilmoitetaan 
erottamalla alueet toisistaan 
luetteloerottimella (yleensä puolipiste) 
B2:C2;B4:B6;D4:D8. 

 

Rivi 

Napsauta rivitunnusta tai valitse solu riviltä ja paina  Vaihto   +  Väli . 

Sarake 

Napsauta saraketunnusta tai valitse solu sarakkeesta ja paina  Ctrl  +  Väli . 

Taulukko 

Napsauta rivi- ja saraketunnusten risteyskohdassa olevaa neliötä tai paina 

 Ctrl  +  Vaihto   +  Väli . 

Jos haluat valita solua ympäröivän yhtenäisen käytössä olevan alueen, käytä  Ctrl  

+  Vaihto   + *  (tähti) -näppäinyhdistelmää. 
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Taulukossa liikkuminen 

Näppäinyhdistelmillä 

            solu kerrallaan nuolen suuntaan 

 Pg Dn /  Pg Up   näytön verran alas / ylöspäin 

 Alt  +  Pg Dn /  Pg Up  näytön verran oikealle / vasemmalle 

 Ctrl  +             yhtenäisen syötetyn alueen reunaan 

 Home  rivin alkuun 

 Ctrl  +  Home  taulukon alkuun 

 Ctrl  +  End  taulukon käytetyn alueen loppuun 

 Ctrl  +  Pg Dn /  Pg Up  työkirjan seuraavalle / edelliselle sivulle 

Hiirellä 

 

Voit vierittää taulukkoa napsauttamalla vieritysnuolia tai vetämällä 
vieritysruutuja haluamaasi suuntaan. Taulukko vierittyy nopeammin, jos 

pidät  Vaihto   -näppäintä pohjassa, kun vedät vieritysruutua. 

Napsauta kohdistin kaavarivin alussa 

olevaan nimiruutuun, kirjoita 

haluamasi soluviittaus (esim. H10) ja 

paina  Enter  . 

 

Jos taulukko on yhtenäisellä alueella, ja haluat nopeasti liikkua alueen 
reunaan, kaksoisnapsauta nuolen muotoisella hiiriosoittimella valittuna 

olevan solun kehyksiä. Toiminto vastaa  Ctrl  + nuoli -näppäinyhdistelmää. 
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Komennolla 

Muokkaa–Siirry -toiminto, 

jonka pikanäppäimenä toimii 

 F5  . Kirjoita Viittaus -kenttään 

haluamasi soluosoite tai valitse 

nimi ja hyväksy. Toiminto 

muistaa neljä edellistä solua, 

joiden välillä voi siirtyä nopeasti 

käyttämällä  F5  -näppäintä. 

( 

Aluenimien avulla 

Taulukossa voi liikkua myös aluenimien. Solujen tai solualueiden nimet 
näkyvät nimiluettelossa.  

 

Voit siirtyä nimettyyn alueeseen valitsemalla nimen luettelosta tai Siirry 
-toiminnon avulla. 

Nimen antaminen 

1. Valitse solu tai solualue. 

2. Napsauta hiirellä kaavarivin alussa olevaa nimiruutua.  

3. Kirjoita nimiruutuun alueen nimi. Nimessä ei saa olla välilyöntejä eikä 
muita erikoismerkkejä ja ensimmäisen merkin pitää olla kirjain. 

4. Hyväksy nimi  Enter   -näppäimellä.  

Nimen poistaminen 

1. Anna komento Lisää–Nimi–Määritä  

2. Valitse poistettava nimi luettelosta.  

3. Napsauta Poista–painiketta. 

 



Taulukkolaskennan perusteet 
KSAO Liiketalous 8 

Tietojen käsittely 

Tiedon syöttäminen 

Valitse solu, johon haluat syöttää tietoa. Kirjoita tieto ja hyväksy se: 

1)  Enter   -näppäimellä tai 

2) kaavarivillä olevalla Enter-painikkeella  tai 

3)             -näppäimillä tai 

4)  Sarkain   -näppäimellä 

5) aktivoimalla jokin toinen solu hiirellä. 

Vaihtoehtoja 3 ja 5 käytetään teksti- ja numerotiedolle (ei siis 
kaavoille). 

 Enter   -näppäimellä hyväksymisen jälkeen aktiivisen solun valinta siirtyy 

automaattisesti yhden solun alaspäin, jos Työkalut–Asetukset–
Muokkaa–Siirrä valinta Enter–painalluksen on valittuna. Samalla 
komennolla voit määrittää myös muun siirtymissuunnan. 

 

 

Jos kirjoitat samalla kirjaimella alkavan tekstin samaan 
sarakkeeseen, Excel täydentää automaattisesti soluun 
kirjoittamasi tekstin. Kun ensimmäinen kirjain täsmää 
jonkin ylempänä samassa sarakkeessa yhtenäisellä 
alueella olevan tekstin kanssa, Excel ehdottaa 
kirjoitettavaksi saman merkkijonon. Voit joko hyväksyä 

Excelin ehdotuksen  Enter   -näppäimellä tai jatkaa 

tekstin kirjoittamista. 

Voit ottaa automaattisen täydennyksen pois käytöstä 
komennolla Työkalut–Asetukset–Muokkaa–Käytä 
solujen automaattista täydennystä. 

 

Excel tutkii jokaisen kirjoittamasi sanan jälkeen, onko sana automaattisen 
korjauksen luettelossa. Kun esimerkiksi kirjoitat sanat ”aiemin”, ”PEkka” tai 
”(c)”ja sitä seuraavan välilyönnin, suomenkielinen Excel korjaa tekstit 
muotoon ”aiemmin”, ”Pekka”, ”©”. Voit itse lisätä sanoja luetteloon tai ottaa 
automaattiset korjaukset pois käytöstä komennolla  
Työkalut–Automaattinen korjaus. Samalla komennolla voit myös valita, 
korjaako Excel automaattisesti virkkeiden ensimmäiset kirjaimet isoiksi 

kirjaimiksi ja tutkiiko Excel  Caps Lock  -näppäimen käyttöä. 

Tiedon syöttö alueelle 

Voit nopeuttaa tiedon syöttöä valitsemalla alueeksi ne solut, joihin tietoa 

halutaan syöttää. Hyväksy kunkin solun sisältö  Enter   -näppäimellä. 
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Jos haluat saman tiedon kaikkiin valittuna oleviin soluihin, hyväksy 

syötettävä tieto  Ctrl  +  Enter    -näppäinyhdistelmällä. 

 

Valitulla alueella liikutaan seuraavilla tavoilla: 

Siirry: Paina näppäintä: 

solu alaspäin  Enter   

solu ylöspäin  Vaihto   +  Enter   

solu oikealle  Sarkain   

solu vasemmalle  Vaihto   +  Sarkain   

Sarakeleveys ja rivikorkeus 

Sarake on liian kapea, jos lukuarvo muuttuu eksponenttiluvuksi 
(1,23E+09) tai näkyy ##### -merkkeinä.  

Excel säätää sarakkeen automaattisesti pisimmän tiedon mukaiseksi, kun 
kaksoisnapsautat hiirellä saraketunnuksen oikeanpuolimmaista rajaviivaa. 
Voit itse säätää sarakkeen leveyden vetämällä rajaviivasta. 

 

Voit säätää myös rivikorkeuksia kaksoisnapsauttamalla tai vetämällä 
rivinumeroiden välisistä rajaviivoista.  

 

Tiedon korjaus 

Jos haluat korvata solun arvon kokonaan, valitse solu, syötä uusi tieto 

vanhan päälle ja hyväksy  Enter   -näppäimellä. 

Jos haluat muokata valitun solun sisältöä,  

aktivoi muokattava solu kaksoisnapsauttamalla tai 

aktivoi muokattava solu  F2  -näppäimellä tai  
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aktivoi kaavarivi hiirellä napsauttamalla. 

Kirjoita uusi tieto tai poista virheellinen tieto: 

Askelpalautin   poistaa merkin vasemmalta ja 

 Delete  poistaa merkin oikealta. 

Voit liikkua solussa tai kaavarivillä vasemmalle tai oikealle    ja    

-näppäimillä. 

Hyväksy korjaus  Enter   -näppäimellä tai -painikkeella. 

Jos solun kaksoisnapsauttaminen ei aktivoi solua muokkaustilaan, anna 
komento Työkalut–Asetukset–Muokkaa–Solun sisäinen muokkaus. 

Solun tyhjentäminen 

Näppäimistön avulla 

Valitse solu tai solualue ja paina  Delete  -näppäintä.  Delete  -näppäin 

tyhjentää vain solun sisällön, ei solun muotoilua eikä solussa olevaa 
kommenttia. Välilyönnin syöttäminen soluun ei tyhjennä solua, sillä 
välilyönti on merkki (tosin tyhjä), mutta rinnastettavissa tekstiin. 

Hiirellä 

Valitse tyhjennettävä alue. Siirrä hiiriosoitin täyttökahvan päälle. Tartu 
kahvasta ja vedä alue varjostetuksi. Täyttökahva on solun oikeassa 
alakulmassa oleva neliö. Täyttökahvasta vetäminen tyhjentää vain solun 
sisällön, ei solun muotoilua eikä solussa olevaa kommenttia. 

Komennolla 

Jos haluat tyhjentää sisällön lisäksi esimerkiksi muotoilut, valitse komento 
Muokkaa–Tyhjennä: 

Kaikki tyhjentää solun sisällön, muotoilut ja 
kommentit. 

Muotoilut tyhjentää solun muotoilut.  

Sisältö (Sisällys) tyhjentää solun sisällön (teksti, luvut, 

kaavat) kuten  Delete  -näppäin. 

Kommentit tyhjentää solun huomautuksen  
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Hiiriosoittimen muodot 

Kun kuljetat hiirtä valitun solun tai alueen ympärillä, hiiriosoittimen muoto 
vaihtelee.  

Alla on kuvattu, mitä tapahtuu jos painat hiiren ykköspainikkeen pohjaan 
eri tilanteissa: 

 solun tai solualueen valinta 

 alueen siirto (hiiri kehyksessä kiinni) 

 alueen kopiointi (hiiri kehyksessä +  Ctrl  painettuna) 

 täyttö tai tyhjennys (hiiri täyttökahvassa) 

Siirrossa, kopioinnissa ja täytössä voit käyttää myös hiiren 
kakkospainiketta. Tartu kehykseen tai täyttökahvaan hiiren 
kakkospainikkeella, kuljeta alue haluamaasi kohtaan ja vapauta hiiri. Voit 
valita haluamasi komennon vapautushetkellä avautuvasta pikavalikosta. 

 

 

Solujen automaattinen täyttö 

Hiirellä 

Valitse solu, jonka haluat kopioida, ja vedä täyttökahvasta haluamaasi 
suuntaan. (Täyttökahva on valitun alueen oikeassa alakulmassa oleva 
musta neliö.) Jos haluat kopioida alas, voit myös kaksoisnapsauttaa 
täyttökahvaa. Tällöin Excel kopioi niin pitkälle, kuin oikeanpuoleisesta 
sarakkeesta löytyy tietoja. 

Voit vetää täyttökahvasta myös hiiren kakkospainikkeella. 
Vapautushetkellä avautuu pikavalikko, josta voit valita haluamasi 
täyttötavan.  
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Kun kopioit täyttökahvan avulla kaavoja, soluviittaukset muuttuvat 
kopiointisuunnan mukaisesti. 

Komennolla 

Valitse taulukosta alue, jonka reunasolussa (-soluissa) on tietoa, jonka 
haluat kopioida, ja valitse Muokkaa–Täyttö -valikosta: 

Alas  kopioi alueen ylimmän rivin alaspäin. 

Oikea kopioi alueen vasemman sarakkeen oikealle. 

Ylös kopioi alueen alimman rivin ylöspäin. 

Vasen kopioi sarakkeen alueen oikeasta reunasta 
vasemmalle. 

Täytä laskentataukoihin  
 
kopioi tiedon ja/tai muotoilun ryhmän muihin 
taulukoihin (ks. taulukoiden ryhmitys sivu 36). 

 

Sarja(t) luo numero- tai päivämääräsarjan valitulle 
alueelle. 

 


