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lanka

Oppitunti 20: Laskukaavat



Täyttökahva

Kun katsot valittua aktiivista solua, niin huomaat, että oikeassa 
alareunassa on musta neliönmuotoinen piste. Tätä pistettä 
nimitetään täyttökahvaksi. Kun nyt tartut hiirellä tähän pisteeseen ja 
vedät sitä alaspäin, niin ylhäällä olevan solun sisältö kopioituu 
alaspäin.

Täyttökahva

Täyttökahva

Tehdään seuraavaa. Kirjoitetaan allekkain luvut 1 ja 3.  Aluksi 
normaalisti valitse nämä kaksi solua aktiiviseksi. Vedä nyt 
täyttökahvasta alaspäin, mitä huomaat? Ohjelma osaa laskea lukujen 
erotuksen ja lisätä sen automaattisesti seuraavaan lukuun.



Laskeminen

Taulukkolaskentaohjelmassa on se idea, että ei lasketa lukuja, vaan lasketaan soluja 
missä luvut ovat. Jos haluamme yksinkertaisesti laskea 1 + 2, niin huomaamme, että luku 
1 on solussa B2 ja luku 2 on solussa C2, jolloin laskuidea on B2+C2. Jotta ohjelma 
ymmärtää, että kyseessä on laskutoimitus, eikä teksti, niin laskukaavan alkuun on aina 
laitettava yhtäsuuruusmerkki. Jos seuraavaksi haluaisimme laskea solujen B3 ja C3 
summan, niin kaavaa ei tarvitse uudestaan kirjoittaa, vaan voimme laskukaavan kätevästi 
kopioida riveittäin alaspäin täyttökahvan avulla.

Kuittaa 
laskukaava 
painamalla
Enter

Täyttökahva



Laskuoperaattorit

= 1.solu merkki 2.solu

LASKUTOIMITUS MERKKI

Yhteenlasku +

Vähennyslasku -

Kertolasku *

Jakolasku /

Potenssi ^

Laskukaavan muodostaminen:

Laskukaavat ovat muodostetaan siten, että 
laskukaavat alkavat aina yhtäsuuruusmerkillä (=) ja 
solujen väliin tulee laskutoimitusta kuvaava merkki 
(+, -, *, / tai ^) eli laskuoperaattorit. Laskukaavoissa 
voi käyttää myös sulkumerkkejä ( ja ), jos haluaa 
muuttaa laskujärjestystä.



Funktiot

Taulukkolaskentaohjelmassa on valmiita laskukaavoja eli 
funktioita. Katsotaan, esimerkkiä, jossa haluamme laskea 
yhdeksässä solussa olevien lukujen summan. 
Laskukaavan kirjoittaminen muotoon:
=B2+C2+D2+B3+C3+D3+B4+C4+D4
ei ole tässä tapauksessa järkevää, vaan on parempi 
käyttää summa-funktiota, joka on muotoa:
=SUMMA(ensimmäinen solu : viimeinen solu) 

1. Mene siihen soluun johon summa lasketaan (C6)
2. Paina Lisää funktio –painiketta
3. Valitse laskutoimitus ja kuittaa OK painikkeella
4. Maalaa hiirellä solualue B2:sta D4:een
5. Kuittaa OK painikkeella ja näet lukujen summan 

solussa C6
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2.
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4.
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Näet valmiin laskukaavan kaavarivillä



Tavallisimpia funktioita

Funktio (esimerkki) Merkitys

=SUMMA(B2:D4) Laskee lukujen summan

=KESKIARVO(B2:D4) Laskee lukujen keskiarvon

=MAKS(B2:D4) Selvittää lukujen suurimman arvon

=MIN(B2:D4) Selvittää lukujen pienimmän arvon

=LASKE.A(B2:B11) Kertoo kuinka monessa solussa on jotain

=LASKE.A() funktiolla saadaan 
selville vastausten lukumäärä



Solun vakioiminen

Mietitään sellaista ongelmaa, että meillä on jokaiselle 
viikonpäivälle jokin lukuarvo ja haluamme laskea kunkin 
lukuarvon prosenttiosuuden. Haluamme nopeuttaa laskemista 
täyttökahvan avulla, mutta kun kirjoitamme soluun C2 
laskukaavan =B2/B7, niin se vielä toimii, mutta täyttökahva ei 
enää toimikkaan, miksi? Se johtuu siitä, että myös summasolu 
eli solu B7 alkaa rullata alaspäin, jolloin solu B8, … onkin jo 
tyhjä ja lasku ei onnistu. Ongelman voidaan ratkaista 
vakioimalla solu B7.  Kun haluat vakioida solun, niin lisää 
dollarimerkit sekä B, että 7 eteen eli kirjoita $B$7.

1. Mene soluun B7 ja laske ensin lukujen 
summa laskukaavalla = SUMMA(B2:B6)
(Kuittaa Enterillä)

2. Mene soluun C2 ja kirjoita jakolasku 
muodossa =B2/$B$7 (Kuittaa Enterillä)
Soluun B7 lisättiin siis dollarimerkit!

3. Mene takaisin soluun C2 ja vedä
täyttökahvasta alaspäin.

4. Paina lopuksi Prosenttimuoto painiketta. 
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