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Oppitunti 19: Diagrammit



Diagrammin lisääminen (Excel)
1. Diagrammi tehdään aina taulukon 

tiedoista. Ennen kuin voit tehdä 
diagrammin, niin tee ensin taulukko. 
Maalaa taulukosta ne solut, joista 
diagrammi tehdään. Ei saa maalata liikaa 
(esimerkiksi yli taulukon), eikä liian vähän 
(esimerkiksi jättää pois otsakkeita).

2. Valitse Lisää valikosta haluamasi 
diagrammityyppi. Valitaan täältä hiirellä 
napsauttamalla 2-ulotteinen pylväs.

3. Jolloin diagrammi ilmestyy näkyviin 
automaattisesti.

1.

2.

3.



Diagrammin sisällön muokkaaminen
Kun olet saanut lisättyä diagrammin, niin ensimmäinen asia on 
tarkistaa, että onko diagrammin otsake järkevä? Onko diagrammin 
akselin otsakkeita edes olemassa? Havaitaan, että kumpikaan näistä ei 
ole kunnossa. 

Kun diagrammi on aktiivinen, niin valitse Kaavion rakennenäkymä | 
Lisää kaavion osa | Akselin otsikot | Vaakasuuntainen 1-akseli (ja 
Pystysuuntainen 1-akseli. Kun diagrammiin ilmestyy laatikko, niin 
napsauta siihen ja korjaa tai lisää otsikko oikein.

Tarkista kaaviosta aina
• Kaavion otsake
• Onko akselit nimetty oikein
• Onko mittayksiköt näkyvissä
• Asteikko näkyvissä
• Esittääkö kaavio oikeaa asiaa



Kaavion rakennenäkymä

Siirrä kaavio

Vaihda kaaviolaji
Valitse tiedot 
taulukosta

Vaihda rivi ja sarake 
keskenään

Valmiit tyylit

Kaavion pikavärit
Kaavion pika-asettelut

Lisää kaavioon osia
• Akselit
• Akselin otsikot
• Kaavion otsikko
• Arvopisteiden otsikot
• Arvotaulukko
• Virhepalkit
• Ruudukko
• Selite
• Viivat, Suuntaviiva
• Ylä- ja alaplakit



Diagrammin ulkoasun muokkaaminen
Ulkoasun muokkaamisessa pätee yksinkertainen idea, että 
ensin napsauta hiirellä se kohta diagrammissa aktiiviseksi, jota 
haluat muokata. Jos napsautat pylvästä, niin voit kohdasta 
Muotoile | Muodon täyttö vaihtaa pylvään värin. Jos napsautat 
taustaa, niin voit vaihtaa samalla komennolla taustan värin.

Voit vaihtaa eri alueiden värejä, viivan paksuutta ja myös 
normaalit tekstin muokkaukset onnistuvat.

Diagrammin valmiita 
ulkoasumäärittelyjä.

Erilaisia täyttöjä (väri, liukuväri, materiaalikuvio)
Erilaisia ääriviivoja (väri, leveys, katkoviiva)

Muototehosteet

Valmiit tekstitehosteet (Word Art)

Tekstin täyttö
Tekstin reunaviiva
Tekstin tehosteet

Lisää valintoja aukeaa 
sivupalkkiin.



Diagrammin lisääminen (Calc)
1. Maalaa ensin hiirellä maalaamalla ne taulukon solut aktiiviseksi, joista 
haluat tehdä kaavion. 
2. Napsauta Lisää kaavio painiketta (tai ota valikosta komento Lisää | 
Kaavio).

1.
2.

3. Seuraavaksi aukeaa nelivaiheinen 
Ohjattu kaavion luominen. Käy kaikki neljä 
vaihetta läpi menemällä aina Seuraava 
painikkeella eteenpäin.

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 
kaaviotyyppi. Valitaan Tavallinen Pylväs.

4. Napsauta hiirellä Seuraava painiketta.

3.

4.



Diagrammin lisääminen (Calc)

5. Tässä toisessa vaiheessa voisi vielä valita 
tietoalueen eli ne solut uudestaan, mistä 
kaavio tehdään, mutta jos alussa maalasit 
oikeat solut, niin voit mennä eteenpäin 
painamalla Seuraava painiketta. 

5.

Jos painat Valitse 
tietoalue 
painiketta, niin voit 
valita taulukon 
solut uudestaan.



Diagrammin lisääminen (Calc)

6. Arvosarja välilehdellä määrätään mitkä 
arvot kuuluvat x- ja y-akselille. Jos tiedot 
mallikuvassa näyttää olevan oikein niin 
muutoksia ei tarvitse tehdä.

Esimerkiksi jos viikonpäivien tilalla olisi 
vuosiluvut, niin kohta Luokat olisi tällöin 
tyhjä ja Vuosiluvut olisi kohdassa 
Arvosarjat. Silloin täytyisi poistaa Vuosiluvut 
Arvosarjoista ja sen jälkeen ne pitäisi lisätä 
kohtaan Luokat.

Koska emme tarvitse tehdä muutoksia, niin 
menemme eteenpäin painamalla Seuraava
painiketta.

6.

Voit lisätä tai poistaa 
arvosarjoja (jotka näytetään 
diagrammissa).

Luokat on x-akselille tuleva 
tieto. Jos se puuttuu, niin 
oikeat solut voi käydä 
hakemassa.



Diagrammin lisääminen (Calc)

6. Lisää tänne kaavion otsikko
7. Sekä x-akselin otsikko ja
8. y-akselin otsikko.
9. Poista selite (tässä se ei tuo lisää tietoa)
10. Lopuksi kuittaa valinnat napsauttamalla 
Valmis painiketta ja kaavio on valmis.

6.

7.
8.

9.

10.



Diagrammin muokkaus (Calc)

1.

2.1. Mene kaavion 
muokkaustilaan 
kaksosnapsauttamalla 
hiirellä kaavion päällä. 
Tällöin ilmestyy kaavion 
muokkaustyökalut. Valitse 
hiirellä napsauttamalla se 
kohta jota haluat muokata.

2. Muokattava alue näkyy 
valikossa. Napsauta valikon 
oikealla puolen olevaa 
Muotoile valinta painiketta, 
niin voit muokata valintaasi.

Muokkaustilan näkee 
mustista kahvoista.

OtsikotKaaviotyyppi

Tietoalueet
Selite X-akseli

Y-akseli

Pystyviivat
Vaakaviivat


