
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 18: Excel/Calc –taulukkolaskentaohjelma



Taulukkolaskentaohjelma

Taulukko koostuu soluista. Jokaisella solulla on 

osoite (esimerkiksi B4), joka muodostuu 

pystysarakkeiden (A, B, C, ..) ja vaakarivien 

(1,2,3,..) leikkauskohdasta. Soluissa pääsee 

liikkumaan nuolinäppäimillä tai viemällä hiiri 

tiettyyn soluun ja napsauttamalla kerran sitä 

hiirellä. 

Aktiivinen solu näkyy kehystettynä. Aktiiviseen 

soluun voidaan kirjoittaa tekstiä. Kun painaa 

lopuksi Enter painiketta (rivinvaihto) 

näppäimistöltä, niin aktiivinen solu menee yhden 

alemmaksi.



Taulukkolaskentaohjelma

Solujen kokoa voidaan kasvattaa liikuttamalla pystysarakkeiden 

rajakohtaa sivusuunnassa tai vaakarivien rajakohtaa 

pystysuunnassa. Eli mene ensin rajakohtaan (nuoli muuttuu 

kaksipäiseksi nuoleksi, jossa on viiva keskellä), paina hiiren 

vasen painike pohjaan, liikuta hiirtä ja vapauta hiiri. 

Huomio: Fontin suurentaminen automaattisesti kasvattaa solun 

korkeutta. 



Taulukkolaskentaohjelma

Solualueella tarkoitetaan 

hiirellä maalattua alaa, joka 

alkaa vasemmasta yläsolusta ja 

päättyy oikeaan alasoluun. 

Esimerkiksi A2:sta C5:een. 

Tämä merkitään lyhyesti A2:C5

Kokonainen pystyrivi tai vaakarivi saadaan 

valittua napsauttamalla kerran hiiren vasemmalla 

painikkeella, joko kirjaimien (A, B, C, …) tai 

numeroiden (1, 2, 3, …) kohdalla. Taulukon kaikki 

solut saadaan valittua, kun napsautetaan 

nurkassa.



Taulukkolaskentaohjelma

Solualue voidaan siirtää siten, että hiirellä ensin maalataan solut, jonka jälkeen hiiren vasen 

painike vapautetaan ja viedään hiiren kursori solualueen reunaviivan päälle. Nyt pitäisi 

kursorin muuttua ristikoksi. Painetaan hiiren vasen painike uudestaan pohjaan, liikutetaan 

hiiri kopioitavaan kohtaan ja vapautetaan hiiren vasen painike. Tällöin maalattu solualue 

siirtyy toiseen paikkaan. Toinen vaihtoehto on käyttää Kopioi / Leikkaa – Liitä toimintoa.



Excelin muotoilutyökalut

Tekstin suunta
Tasaa alas

Tasaa keskelle pystysuunnassa
Tasaa ylös

Pienennä fonttikokoa
Suurenna fonttikokoa

Fonttikoko

Fontti eli tekstin ulkoasu

Suurenna sisennystä

Pienennä sisennystä

Tasaa oikealle

Tasaa keskelle vaakasuunnassa

Tasaa vasemmalle

Tekstin väri

Lihavoitu teksti

Kursivoitu teksti
Lihavoitu teksti

Reunaviivat

Solun väri eli taustaväri

Rivitä teksti eli teen 
rivinvaihto solun sisällä

Yhdistä solut

Muotoilu eli solun 
tietotyyppi

Vähennä desimaaleja

Lisää desimaaleja

Luvun desimaalimuoto

Luvun prosenttimuoto

Luvun valuuttamuoto



Calcin muotoilutyökalut

Taustaväri
Fontin väri

Alleviivaus
Kursivointi

Lihavointi

Fonttikoko

Fontin nimi

Tasaa alareuna
Keskitä pystysuunnassa

Tasaa yläreuna
Yhdistä ja keskitä

Rivitä teksti
Tasaa oikealle

Tasaa keskelle

Tasaa vasemmalle

Vähennä sisennystä
Lisää sisennystä

Vähennä desimaaleja
Lisää desimaaleja

Päiväysmuoto
Desimaalimuoto

Prosenttimuoto

Ehdollisuus

Reunaviivan väri
Reunatyyli

Reunat



Esimerkki muotoilusta

Katsotaan esimerkin avulla kuinka taulukkoa 
muotoillaan. Aluksi syötetään taulukon soluihin 
tietoa sillä periaatteella, että jokaiseen taulukon 
soluun tulee vain yksi tieto. Tieto voi olla 
tekstitietoa tai numerotietoa.

Seuraavaksi valitse kaikki solut aktiiviseksi. Kaikki 
solut voi helposti valita, kun napsauttaa taulukon 
nurkassa. Valitse nyt fontti (Arial) ja fonttikoko 
(16).

Seuraavaksi mene taulukon yläreunaan ja venytä 
solualue suuremmaksi. Kun tartut sarakkeiden A ja 
B rajakohtaan hiirellä ja liikutat rajakohtaa 
oikealle, niin saat suuremman solualueen. Kaikista 
soluista tulee saman levyiset, jos sinulla on kaikki 
solut yhtä aikaa aktiivisia.

Venytä solualue suuremmaksi
Valitse kaikki solut

Tämä 
virheilmoitus 
kertoo, että 
solua on 
venytettävä 
suuremmaksi.



Esimerkki muotoilusta

Jatkamme taulukon muokkaamista valitse hiirellä 
solualue A1:B6. Lisää taulukkoon reunaviivat. 
Kannattaa huomata, että himmeällä olevat 
reunaviivat eivät tulostu paperille, vaan 
taulukkoon pitää aina erikseen lisätä reunaviivat.

Seuraavaksi valitse solualue A1:B1 ja muuta 
ruskea taustaväri ja valkea tekstin väri, sekä lisää 
lihavointi.

Seuraavaksi valitse solualue A2:A6 ja valitse vihreä 
taustaväri.

Lopuksi valitse solualue B2:B6 ja valitse keltainen 
taustaväri ja napsauta valuuttamuoto -painiketta. 



Solun tietotyyppi

120

24,00 €

3,00 € 

3.4.2022

keskiviikko 4. toukokuu 2022

5.30.45

25,00 %

1/2

3,46E+06

Maanantai

Jokaisella solulla on tietotyyppi eli minkä 
tyyppistä tietoa solu sisältää. Joskus ohjelma 
tulkitsee solun tietotyypin väärin. 
Esimerkiksi kun kirjoitat: 8 – 9, niin se 
tulkitaan päivämääräksi eli 8. päivä 
syyskuuta. Oikea tietotyyppi on tässä 
esimerkissä teksti.

Tarvittaessa muuta solun tietotyyppi ennen 
soluun kirjoittamista.


