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AAMUPÄIVÄ
Asetukset, perusteet ja yleistoiminnot
Harjoitustaulukko

• Muotoillun taulukon luominen ja ominaisuudet
• Vakioiden käyttö laskennassa

Hyvän asettelun periaatteita
Kaavojen rakentaminen ja perusfunktioita 1

• Suunnitelmista toteutukseen
• Pseudokoodin lukeminen ja funktioiden perusteet
• Tärkeimmät funktiot käytännössä: JOS, PHAKU ja SUMMA
• Sisäkkäiset funktiot

ILTAPÄIVÄ
Kaavojen rakentaminen ja perusfunktioita 2

• Suunnitelmasta pseudokoodiin
• Monipuoliset hakufunktiot: INDEKSI ja VASTINE

Suuret taulukot, suodattaminen ja tulostusasetukset
Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen ja joukkofunktiot

• Dynaaminen lista
• Usean rivin ehdolliset laskentafunktiot: LASKE.JOS, SUMMA.JOS.JOUKKO

Pivotin sujuva käyttö
• Datan organisointi
• Kysymyksenasettelusta tulostaulukkoon
• Tulosten visualisointi graafeissa
• Aikajana ja osittajat
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• Tämän koulutuksen puitteissa Excelin voi mieltää mediaksi, jolla selvitetään tietoa 
ja välitetään ymmärrystä ihmiseltä toiselle.

• Excelissä pitää yhdistää mekaniikka, visuaalisuus ja aika:

• mekaniikka: toimivaa laskentaa ja yhteistyötä koneen kanssa.

• visuaalisuus: tapa ilmaista tieto ja laskennan aikaansaannokset.

• aika: ulkoiset rajoitteet, joiden puitteissa työ pitää suorittaa.

• Toimintoja Excelistä löytyy paljon, mutta kaikkea ei tarvitse osata –
perustyökalujen hyvällä hallinnalla pääsee pitkälle.

• Hyvä suunnittelu on johdonmukaisen työskentelyn edellytys. Kun on saatu riittävä 
hahmotus kokonaisuudesta, työskentely on yleensä tehokasta ja suhteellisen 
yksinkertaista.
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- Tarkoitus on luoda taulukko, jolla lasketaan 
tavaratoimituksen kokonaishinta.
- Tässä harjoituksessa käydään läpi taulukon luominen, 
perusmuotoilut sekä ymmärrettävien kaavojen 
lähtökohdat.
- Harjoitellaan myös vakioiden nimeämistä, käydään 
läpi yksi tapa käsitellä prosentteja Excelissä sekä 
tutustutaan lyhyesti Summa-rivin toimintaan.
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- Työskentely on hyvä aloittaa tekemällä työtilasta 
ensin siisti ja organisoitu, eli sivulle tehdään aluksi 
perusmuotoilut.
- Perusmuotoilujen tarkoitus on tehdä sivun ulkoasusta 
muutamalla helpolla toimenpiteellä käyttäjäystävällinen 
ja selkeä, jotta siitä voi yhdellä vilkaisulla ymmärtää, 
missä sivun oleellinen sisältö sijaitsee. 
- Perusmuotoilujen on tarkoitus ensisijaisesti tukea 
omaa työskentelyä.
- Perusmuotoilussa luodaan suurpiirteisesti sivun 
yleisasu, eli keskitytään korostamaan sivun oleellisia 
elementtejä. Tarpeettomia osia hieman häivytetään.
- Tarkemmat muotoilut kannattaa hioa sivulle 
tarvittaessa vasta myöhemmin, kun taulukon 
mekaniikka on kunnossa.

- Alussa otsikon muotoilemiseksi riittää, kun hieman 
kasvatetaan fonttia (kuvassa kokoon 20) ja 
lihavoidaan teksti.
- Varmistetaan myös, että Rivitä teksti on pois päältä.
- Valitaan sitten koko taulukko painamalla harmaata 
kolmiota sarakekirjainten ja rivinumeroiden risteyksessä 
ja tasataan teksti pystysuunnassa keskelle.
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- Jotta Excelin kaavat saadaan helpommin 
ymmärrettävään ulkoasuun, tulee haluttu alue ensin 
muotoilla taulukoksi.
- Tässä koulutuksessa taulukoista puhuttaessa 
viitataan nimenomaan muotoiltuihin taulukoihin. 
Muotoilemattomien alueiden varaan ei kannata 
rakentaa laskentaa, sillä se tekee kaavoista 
vaikealukuisia.
- Yhdellä sivulla voi olla useita muotoiltuja taulukoita.
- Ennen taulukon muotoilua ei tarvitse tietää sen 
täsmällistä kokoa tai kaikkia otsikoita, sillä tietoja voi 
päivittää myöhemmin.

- Hillityt ja helposti luettavat tyylit ovat suositeltuja 
kirkkaiden värien sijaan. Normaali 1 - Normaali 7 ovat 
varsin hyviä malleja moniin tarpeisiin. Tyyliä voi 
vaihtaa myöhemmin.
- Tässä koulutuksessa muokattavaksi tarkoitetut 
taulukot ovat sinisiä tyylillä Normaali 2. 
Esimerkkitaulukot ovat vihreitä tyylillä Normaali 7

- Maalataan muotoiltavaksi 
tarkoitettu alue ja valitaan 
taulukkotyyliksi Normaali 2.
- Rastitetaan ruutu 
Taulukossa on otsikot, sillä 
alue sisältää otsikkorivin.
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- Taulukon nimi on muotoillun taulukon yksilöllinen 
nimi. Nimen avulla on helppo tunnistaa tiedon lähde, 
kun taulukon arvoja käytetään jollain toisella sivulla. 
Kahdella taulukolla ei voi olla samaa nimeä.
- Nimeämisessä tulisi olla johdonmukainen ja taulukon 
nimen tulisi olla lyhyt mutta kuvaava.
- Tässä koulutuksessa taulukon nimessä olevat eri 
sanat erotetaan toisistaan kirjoittamalla ne isolla 
kirjaimella, sillä nimessä saa käyttää vain kirjaimia ja 
numeroita. Taulukon nimi aloitetaan isolla kirjaimella.

- Muuta taulukon koko antaa esiin valinnan, josta voi 
muuttaa taulukon aluekoordinaatteja.
- Muunna alueeksi muuttaa muotoillun taulukon takaisin 
tavalliseksi alueeksi, mutta säästää kaavat, arvot, muotoilut 
ja viittaukset. Viittaukset muuttuvat A1-muotoisiksi.
- Pivot-yhteenveto vie taulukon datan Pivot-työkaluun, jolla 
isoja datamassoja on helpompi analysoida.
- Lisää osittaja antaa mahdollisuuden luoda suodattimia. 
Siihen tutustutaan tarkemmin Pivot-osiossa.
- Summa-rivi on taulukon loppuun tuleva 
automaattilaskentarivi, jolla pystyy kaavoja kirjoittamatta 
tarkastelemaan summia, keskiarvoja yms.

- RAKENNE -valikko tulee esiin, kun valitsee jonkin 
solun muotoillusta taulukosta.
- Laitetaan päälle Summa-rivi.
- Annetaan taulukon nimeksi TilauksetHedelmät.
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- Sarake A kannattaa jättää tyhjäksi, jotta sitä voi käyttää rivikorkeuksien 
hallintaan. Se takaa otsikoiden paremman erottuvuuden.
- Taulukon otsikkoriville kannattaa antaa minimikorkeus. Yleensä yksi tai kaksi 
rivinvaihtoa riittää, jotta otsikoilla on "tilaa hengittää". Ennen rivinvaihtoa 
laitetaan pari välilyöntiä, jotta Excel varmasti rivittää tekstin oikein.
- Pitkiä otsikoita tulisi välttää, jotta kaavat pysyvät lukukelpoisina. Jos otsikon 
asiaa ei voi ilmaista lyhyesti, kannattaa varsinainen otsikko silti pitää lyhyenä 
ja laittaa selite kommenttiin.

- Taulukon otsikoihin, kaavoihin ja arvoihin ei kannata sisällyttää ylimääräisiä 
muotoiluja, jos ne pystyy toteuttamaan A-sarakkeen kautta. Tämä pitää 
varsinaisen tietosisällön huomattavasti eheämpänä.
- Pelkkä rivin korkeuden kasvattaminen rivinumeron alareunasta ei ole kovin 
vakaa tapa muotoilla sivua, sillä tekstiä kirjoittaessa sekä rivejä lisätessä tai 
poistaessa rivinkorkeus palautuu vakiokokoon.
- Sarakkeen leveyden voi säätää suoraan sarakekirjainten rajoilta, sillä 
sarakeleveys ei muutu tekstiä tai kaavoja syöttäessä. Sarakkeita lisätessä tai 
poistaessa leveydet voivat vaihtua.
- Kun pääosa sivun sisällöstä on paikoillaan, taustaruudukon (Ruudukko-viiva) 
voi ottaa luettavuuden parantamiseksi pois päältä.

- Lisää A8-soluun kaksi välilyöntiä ja yksi
rivinvaihto (näppäimistöltä Alt ja Enter).
- Paina sarakekirjaimesta A hiiren oikealla napilla ja 
valitse kohta Sarake Leveys. Anna arvoksi 2,14.
- Näytä -valikosta laita pois päältä kohta Ruudukko.
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- Yleensä kaavoja työstäessä tarvitaan joitain sellaisia arvoja, joita 
ei ole järkevää laittaa varsinaiseen taulukkoon. Erilaiset kertoimet, 
pohjaluvut tai tekstimuotoiset vastaukset ovat esimerkkejä 
arvoista, jotka usein sopivat huonosti muun datan sekaan. Tällaisia 
arvoja kutsutaan tässä koulutuksessa vakioiksi.
- Nämä arvot ovat sellaisia, jotka taulukkoon päätyessään 
valtaisivat oman sarakkeen ja toistuisivat täsmälleen samana joka 
rivillä. Jos havaitsee kirjoittaneensa tällaisen arvon taulukkoon, 
kannattaa se siirtää vakioksi.
- Vakioita voi laittaa useampaan kuin yhteen paikkaan. 
Muutettavaksi tarkoitetut vakiot on hyvä nostaa esiin, kuten tämän 
sivun esimerkissä on tehty. Kiinteinä pysyvät vakiot voi 
halutessaan laittaa syrjemmäksi tai piilottaa näkyvistä. 
- Vakiot on yleensä hyvä korostaa esiin muusta sisällöstä. Varsinkin 
jos vakiosolu voi olla tyhjä, tulisi sen paikka osoittaa visuaalisesti.
- Kehystäminen ja sisällön asettaminen keskelle on helppo tapa 
tuoda tarpeelliset vakiot esiin muusta sisällöstä.

- Laitetaan molempien vakio-solujen ympärille Kaikki reunat
ja keskitetään teksti vaakasuunnassa keskelle.
- Asetetaan summalle 125 yksiköksi Valuutta.
- Asetetaan summalle 0,12 yksiköksi Prosentti.
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- Hyvä käytäntö on antaa jokaiselle vakiolle yksilöllinen nimi. Nimessä saa käyttää kirjaimia, numeroita sekä alaviivaa.
- Jotta kaavoja kirjoitettaessa olisi helppo nähdä kaikki vakiot yhdellä silmäyksellä, aloitetaan tässä koulutuksessa vakiot aina 
alaviivalla. Vakioiden nimet myös aloitetaan pienellä kirjaimella, jotta ne tunnistaa helpommin vakioiksi. Eri sanat erotetaan toisistaan 
kirjoittamalla ne isolla alkukirjaimella. Nimeämisessä on tärkeää olla johdonmukainen.
- Liian yleisiä nimiä kuten _prosentti tai _kerroin kannattaa välttää, mikäli pienellä tarkennuksella nimestä voi tehdä kuvaavamman. 
Nimi voi olla pitkäkin, jos se on tarpeellista, esim.: _toimituslisäElintarvikkeetHedelmät
- Vakiot voivat olla käytettävissä joko koko tiedostossa tai vain tietyllä sivulla. Pääsääntöisesti vakiot kannattaa rajata tietylle sivulle, 
ellei niitä erityisesti tarvita muualla. Jos laajuus on rajattu yhdelle sivulle, toisille sivuille voi tehdä uusia samannimisiä vakioita.
- Lukumuotoilut ja vakioiden nimeäminen kannattaa tehdä heti, kun niitä tarvitsee ensimmäisen kerran.
- Huomioi aina tarkkaan, mikä solu nimetään. Tarkoitus on nimetä arvo, ei edessä olevaa selitettä.

- Nimien hallinnasta 
pääsee myös muokkaa-
maan ja poistamaan 
nimettyjä arvoja.
- Valitse haluttu nimi 
ja paina yläriviltä 
Muokkaa… tai Poista.
- Nimen laajuutta ei 
pääse jälkikäteen 
muuttamaan, mutta itse 
nimeä sekä viittausta 
voi muuttaa.

- Valitaan ensin toimituslisän vakio-solu C5, jonka arvo on 125,00 €.
- Avataan Kaavat-välilehdeltä löytyvä Nimien hallinta.
- Valitaan Uusi... ja annetaan vakion nimeksi _toimituslisä
- Vakion laajuus on H2, sillä sen halutaan olevan käytössä vain tällä sivulla.
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- Ideaalitilanteessa kaavoissa ei ole yhtäkään paljasta lukua, 
vaan pelkkiä viittauksia. Vakioiden nimeäminen ja viittausten 
käyttäminen ehkäisee valtavan määrän potentiaalisia 
näppäilyvirheitä ja tekee kaavojen tarkistamisesta 
huomattavasti helpompaa.
- Myös arvojen päivittäminen kaavoihin on helpompaa ja 
turvallisempaa, kun päivitykset voi tehdä keskitetysti 
vakioiden kautta.
- Vakioiden nimeäminen on erittäin hyvä lähtöpiste, jos 
joutuu uudistamaan jonkun muun aikaisemmin tekemää 
tiedostoa. Vakioita nimetessä saa samalla vaivalla sekä 
kirjattua ylös kaavoihin liittyvää tärkeää tietoa että 
kartoitettua kaavojen toimintaa johdonmukaisella tavalla.

- Valitaan ensin alennusprosentin vakio-solu C6, jonka arvo on 12%.
- Avataan Kaavat-välilehdeltä löytyvä Määritä nimi.
- Annetaan vakion nimeksi _alennusprosentti ja määritetään 
laajuudeksi edellisen harjoituksen tapaan H2.
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- Taulukoiden kaavoissa viitataan pääsääntöisesti samalla rivillä 
oleviin tietoihin sekä vakioihin.
- Muotoiltujen taulukoiden sisällä tehtävät viittaukset ovat 
samalle riville kohdistuessa muotoa: [@[Sarakeotsikko]]
- Merkinnässä oleva @-merkki tarkoittaa, että viittaus on 
tapahtumassa samalle riville kuin mihin kaavaa kirjoitetaan. 
Hakasulkeissa oleva Sarakeotsikko kertoo, mihin sarakkeeseen 
viittaus on kohdistumassa.
- Uloimpien hakasulkeiden edessä voi lisäksi olla taulukon nimi, 
jolloin viittaus on muotoa: Taulukko[@[Sarakeotsikko]]
- Omalla koneella viittauksen muoto saattaa olla samanlainen 
kuin kuvassa tai se voi sisältää myös taulukon nimen. Excelin eri 
versioissa viittaus voi myös olla hieman erinäköinen, mutta 
toimintaperiaate on aina sama.

- Jos viittaukseksi tulee sarake-rivi -muotoinen viittaus 
(esim. D8), tapahtuu viittaus jollekin muulle riville kuin 
kaavankirjoitusriville. Joskus tämä on 
tarkoituksenmukaista, mutta yleensä se viestii, että on 
epähuomiossa painanut väärästä solusta.
- Otsikot kannattaa pitää mahdollisimman kuvaavina ja 
riittävän lyhyinä, jotta kaavoista tulee tiiviitä ja 
ymmärrettäviä.

- Valitaan Hinta-sarakkeen ensimmäinen solu ja klikataan kaavariviä.
- Aloitetaan kaava yhtäsuuruusmerkillä =
- Klikataan Kilohinta (€/kg)-sarakkeen ensimmäistä solua, jolloin 
viittaukseksi tulee [@[Kilohinta (€/kg)]]
- Kirjoitetaan sitten yksi välilyönti, kertomerkki ja yksi välilyönti, jotta 
kaavateksti on ilmavampi.
- Sitten klikataan Määrä (kg)-sarakkeen ensimmäistä solua, jolloin 
viittaukseksi tulee [@[Määrä (kg)]]
- Sen jälkeen kirjoitetaan välilyönti, plus-merkki, välilyönti ja klikataan 
aiemmin nimettyä vakio-solua _toimituslisä
- Kaava hyväksytään Enterillä.
- Kuvan kaava on nyt helposti luettavassa muodossa:
"Hinta on yhtä suuri kuin kilohinta kertaa määrä plus toimituslisä".
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- Jos asetukset on säädetty kuten tämän esityksen 
alussa on näytetty, Excel ei täydennä kaavoja ennen 
käyttäjän toimenpiteitä. Jos kaavat täyttyivät 
taulukkoon itsekseen, palaa asetuksiin sivulle 9 
painamalla tästä.
- Toiminto Korvaa kaikki tämän sarakkeen solut tällä 
kaavalla korvaa nimensä mukaisesti jokaisen solun 
sisällön halutulla kaavalla.
- Yleensä taulukon sarakkeisiin halutaan laittaa 
jokaiselle riville sama kaava yhdenmukaisten tulosten 
aikaansaamiseksi, mutta erikoistapausten varalta 
kontrolli on silti tarkoituksenmukaista olla käyttäjällä.
- Toimintonäppäimen saa esiin, kun kaksoisklikkaa 
kaavasolua ja painaa Enter. Näppäin ei ilmesty, jos 
kaava ei poikkea muista sarakkeen soluista.

- Paina sinistä toimintonäppäintä ja valitse Korvaa 
kaikki tämän sarakkeen solut tällä kaavalla.
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- Kaavojen kirjoittaminen Kaavarivillä on suositeltavaa, sillä 
soluun kirjoittaessa teksti usein peittää naapurisolut, jolloin 
niihin ei voi viitata klikkaamalla. Kaavariviä saa myös 
tarvittaessa suuremmaksi sen alareunasta.
- Kaavojen värejä kannattaa hyödyntää viittausten sijainnin 
selvittämisessä.
- Kaavoja tehdessä vakiot on toisinaan helpompaa kirjoittaa 
tekstinä kuin etsiä klikattava solu. Jos nimeää kaikki vakiot 
alkamaan alaviivalla, saa käytettävissä olevien vakioiden listan 
kirjoittamalla kaavaan alaviivan. Listaa voi selata 
nuolinäppäimillä ja haluttu valinta hyväksytään TAB-
näppäimellä. Valintaa voi myös kaksoisklikata.

- Excelissä prosenttilaskenta on samanlaista kuin muuallakin, 
eli 100 % = 1. Kaavoja kirjoittaessa voi käyttää oman 
mieltymyksen mukaan joko prosentteja tai desimaalilukuja. 
- Prosenttilaskuissa on hyvä huomioida laskujärjestys, eli 
kerto- ja jakolaskuoperaattorit huomioidaan ennen yhteen- ja 
vähennyslaskuoperaattoreita. Tästä johtuen prosenttien 
vähentäminen tai lisääminen toisiinsa on yleensä hyvä tehdä 
sulkeiden sisällä.
- Tässä tehtävässä kirjoitetaan mekaniikkaan tutustumisen 
vuoksi desimaaliluku suoraan kaavaan, mutta harjoituksessa 6 
(sivu XX) käytetään prosenttilaskussa oikeaoppisesti vakiota.

- Valitaan Alennushinta (€) -sarakkeen ensimmäinen solu, klikataan 
kaavariviä ja aloitetaan yhtäsuuruusmerkillä.
- Klikataan Hinta (€) -sarakkeen ensimmäistä solua ja kirjoitetaan 
välilyönti, kertomerkki, välilyönti.
- Koska prosenttien vähennyslasku pitää tehdä ennen kertolaskua, laitetaan 
se sulkeisiin. Aloitetaan avaavalla kaarisulkeella.
- Käytetään merkintää 1 kuvaamaan sataa prosenttia. Sen perään tulee 
välilyönti, vähennysmerkki, välilyönti.
- Kirjoitetaan alaviiva, valitaan nuolinäppäimillä kohta _alennusprosentti 
ja hyväksytään valinta painamalla TAB-näppäintä.
- Suljetaan sulkeet ja hyväksytään kaava Enterillä. 
- Täydennetään kaava koko sarakkeeseen.
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- TÄRKEÄÄ: Summa-riviin ei koskaan kannata viitata 
muussa laskennassa, sillä sen tulos riippuu aina 
näkyvistä riveistä. Summa-rivi on tarkoitettu vain 
tulosten tarkastelua varten.
- Normaalisti Excelin kaavat eivät välitä siitä, onko rivi 
tai sarake näkyvissä vai ei. Jos viittaus on olemassa, 
niin luku lasketaan. Summa-rivi on poikkeus tästä 
säännöstä.

- Laitetaan Alennushinta (€) -sarakkeeseen 
Summa-riville laskentafunktioksi Summa.

- Summa-rivillä lasketaan taulukossa näkyvistä riveistä 
erilaisia tuloksia pikaista tarkastelua varten. Taulukkoa 
suodattaessa tai rivejä piilottaessa Summa-rivi jättää 
laskematta kaiken, mitä ei näy taulukossa.
- Tämä on hyvin käyttökelpoista, kun halutaan 
esimerkiksi suodattaa taulukosta esiin tietyn 
kategorian myynnit ja tarkastella niiden summaa.
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- Lukumuotoiluissa 0,00 ilmaisee desimaalien määrän. Jos halutaan enemmän desimaaleja, lisätään 
pilkun jälkeisiä nollia.
- Varsinainen yksikkö kirjoitetaan lainausmerkkien sisään, jotka aloitetaan heti viimeisen nollan jälkeen.
- Ensimmäiseksi lainausmerkkeihin kannattaa kirjoittaa välilyönti, jotta luvun ja yksikön väliin tulee tilaa.
- Yksiköksi lainausmerkkien sisään voi kirjoittaa mitä tahansa. Tässä harjoituksessa kirjoitetaan kg.
- Laji-ruudun yläpuolella oleva Malli näyttää, miltä solun muotoilu tulee näyttämään taulukossa.

- Valitaan Lisää numeromuotoja
ja sieltä alin luokka Oma.
- Kirjoitetaan Laji-ruutuun 
sarakkeen yksiköksi: 0,00" kg"

- Tavanomaisten yksiköiden (€, 
%, jne.) oheen voi luoda omia 
yksiköitä ilmaisemaan haluttua 
yksikköä. Tässä harjoituksessa 
halutaan ilmoittaa toimitettavaa 
määrää kilogrammoina.
- Yksikkömuotoilu on ainoastaan 
visuaalinen muutos. Kaavat tul-
kitsevat solua niin kuin siinä olisi 
pelkkä paljas pyöristämätön luku.
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TAUSTA:
Meillä on pieni toimistokalusteita jälleenmyyvä yritys, joka tarvitsee kevyen 
myynninseurantajärjestelmän.

Oheinen suunnitelma on luotu TAVOITTEIDEN pohjalta. Tässä harjoituksessa 
tutustutaan ensin suunnitelmaan, sitten luodaan varsinainen laskenta ja 
lopuksi käydään läpi, millaisella prosessilla SUUNNITELMA saatiin aikaan.

SUUNNITELMA:
Laskennassa hyödynnetään 
yrityksen Myyntikatalogia, 
josta saadaan selvitettyä 
kunkin tuotteen:
- Nimi
- Yksikköhinta
- Kategoria

SUUNNITELMA:

Kerätään taulukkoon kaikki yhteen myyntitapahtumaan liittyvät 
tiedot. Ne ovat jaoteltu kirjattaviin tietoihin (kirj.) ja laskettaviin 
tietoihin (lask.).

Niistä muodostuu sarakeotsikot:
- Asiakasnumero (kirj.)
- Kanta-asiakkuus (lask.)
- Tuote (kirj.)
- Tuotteen kategoria (lask.)
- Tuotteen yksikköhinta (lask.)
- Kategorian mukainen toimituslisä (lask.)
- Myyntimäärä (kirj.)
- Toimituksen hinta (lask.)

TAVOITTEET:
- Seurannan pitää antaa meille jokaisen myynnin arvo 
siten, että siinä huomioidaan mahdollinen kanta-
asiakasalennus.
- Vakiot tulee voida muuttaa helposti, mikäli hinnastoa 
päivitetään tai alennusprosenttia vaihdetaan.

SUUNNITELMA:

Kootaan ylös ennalta tiedetyt laskennassa 
tarvittavat vakiot:
- Kanta-asiakasnumerointi
- Kanta-asiakasalennus
- Toimituslisä kategoriassa A
- Toimituslisä kategoriassa B
- Toimituslisä kategoriassa C

Loput vakiot selviävät työn edetessä.
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Lopuksi saadaan laskettua alussa 
asetetun tavoitteen mukaisesti 
tilauksen kokonaishinta huomioiden 
kanta-asiakasalennus.

Uusia vakioita tässä kaavassa ovat: 
_kyllä
_100prosenttia
_kantaAsAlennus. 

Niistä ainoastaan _kantaAsAlennus
on varsinaisesti tarkoitettu 
muutettavaksi, mutta hyvän tavan 
mukaisesti jokainen kaavassa 
käytetty paljas luku ja teksti on 
vakioitu.

Funktiolla SUMMA(
lasketaan yhteen tämän rivin sarake YksHinta ;
ja tämän rivin sarake ToimLisä

)
Se kerrotaan (*) tämän rivin Määrä sarakkeen luvulla.
Se kerrotaan (*)

JOS(
kyseessä on kanta-asiakas, eli tämän rivin KantaAs-sarake on "Kyllä" ;
huomioidaan hinnassa kanta-asiakasalennus, eli annetaan kertoimeksi 

_100prosenttia - _kantaAsAlennus ;
muussa tapauksessa hinta ei muutu, eli annetaan kertoimeksi _100prosenttia

)
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TAVOITTEET:
- Seurannan pitää antaa meille jokaisen 
myynnin arvo siten, että siinä huomioidaan 
mahdollinen kanta-asiakasalennus.
- Vakiot tulee voida muuttaa helposti, 
mikäli hinnastoa päivitetään tai 
alennusprosenttia vaihdetaan.

Hinta

Toimituslisä

Kanta-
asiakkuus

Yksikköhinta

Kategoria

Määrä

Tuote

Katalogi

Toimituslisät: 
A, B ja C

Alennus-
prosentti

Kanta-
asiakkuus-
numerointiAsiakas-

numero

V

V
V

T

T

T

T

T

T

T

T

M

SELITTEET:
- KELTAISET ympyrät ovat tietoja, 
jotka lasketaan taulukkoon.
- VIHREÄT ympyrät ovat tietoja, jotka 
kirjataan taulukkoon tai vakioksi.
- V tarkoittaa VAKIOITAVAA tietoa
- T tarkoittaa TAULUKOITAVAA tietoa
- M tarkoittaa MUITA taulukoita

SUUNNITELMA:
Vakioidaan seuraavat tiedot:
- Alennusprosentti
- Kanta-asiakkuusnumerointi
- Toimituslisät A, B ja C

Liitetään taulukon yhteyteen Katalogi, 
josta saadaan Tuotetta koskeva tiedot:
- Yksikköhinta
- Kategoria

Taulukoidaan seuraavat laskettavat ja 
kirjattavat tiedot:
- Asiakasnumero (kirj.)
- Kanta-asiakkuus (lask.)
- Tuote (kirj.)
- Tuotteen kategoria (lask.)
- Tuotteen yksikköhinta (lask.)
- Kategorian mukainen toimituslisä

(lask.)
- Myyntimäärä (kirj.)
- Toimituksen hinta (lask.)

Loput vakiot selviävät työskentelyn 
edetessä. Kaikki kaavoissa käytettävät 
muuttujat tulee vakioida, jotta taulukko 
on helposti päivitettävissä ja 
tarvittaessa myös korjattavissa.
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