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Excel 2010 -pikanäppäimet 
Ctrl-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet  

Avain  Kuvaus  Avain  Kuvaus  

CTRL+PgUp  Vaihtaa laskentataulukon 

välilehtien välillä, vasemmalta 

oikealle.  

CTRL+VAIHTO+ 

PLUSMERKKI (-)  

Avaa Lisää-valintaikkunan, 

jossa voit lisätä tyhjiä soluja.  

CTRL+PgDn  Vaihtaa laskentataulukon 

välilehtien välillä, oikealta 

vasemmalle.  

CTRL+MIINUS- 

MERKKI 

Avaa Poista-valintaikkunan, 

jossa voit poistaa valitut solut.  

CTRL+VAIHTO+(  Tuo näkyviin valinnassa 

piilotettuna olevat rivit.  

CTRL+;  Lisää nykyisen päivämäärän.  

CTRL+SHIFT+&  Lisää valittuihin soluihin 

reunaviivat.  

CTRL+'  Kopioi aktiivisen solun 

yläpuolella olevan solun kaavan 

soluun tai kaavariville.  

CTRL+VAIHTO_  Poistaa valituista soluista 

reunaviivat.  

CTRL+1  Avaa Muotoile solut -

valintaikkunan.  

CTRL+VAIHTO+~  Ottaa käyttöön yleisen 

lukumuotoilun.  

CTRL+2  Ottaa käyttöön lihavoinnin tai 

poistaa sen käytöstä.  

CTRL+VAIHTO+$  Ottaa käyttöön 

valuuttamuotoilun, jossa on 

kaksi desimaalia (negatiiviset 

luvut ovat sulkeissa).  

CTRL+3  Ottaa käyttöön kursivoinnin tai 

poistaa sen käytöstä.  

CTRL+VAIHTO+%  Ottaa käyttöön 

prosenttimuotoilun ilman 

desimaaleja.  

CTRL+4  Ottaa käyttöön alleviivauksen 

tai poistaa sen käytöstä.  

CTRL+VAIHTO+^  Ottaa käyttöön tieteellisen 

lukumuotoilun, jossa on kaksi 

desimaalia.  

CTRL+5  Ottaa käyttöön yliviivauksen tai 

poistaa sen käytöstä.  

CTRL+VAIHTO+#  Ottaa käyttöön 

päivämäärämuotoilun (päivä, 

kuukausi ja vuosi).  

CTRL+6  Vaihtaa tilaa objektien 

piilottamisen ja näyttämisen 

välillä.  

CTRL+VAIHTO+@  Ottaa käyttöön aikamuotoilun 

(tunti ja minuutti sekä AM tai 

PM).  

CTRL+8  Näyttää tai piilottaa 

jäsennyssymbolit.  

CTRL+SHIFT+!  Ottaa käyttöön lukumuotoilun, 

jossa on kaksi desimaalia, 

tuhaterotin ja miinusmerkki 

negatiivisten lukujen edessä.  

CTRL+9  Piilottaa valitut rivit.  

CTRL+VAIHTO+*  Valitsee aktiivisen solun 

ympärillä olevan alueen. Jos 

aktiivinen solu on pivot-

taulukossa, pikanäppäin 

valitsee koko pivot-

taulukkoraportin.  

CTRL+0  Piilottaa valitut sarakkeet.  

CTRL+VAIHTO+:  Lisää nykyisen ajan.  CTRL+A  Valitsee koko laskentataulukon.  

CTRL+`  Tuo vuorotellen näkyviin 

solujen arvot ja kaavat.  

CTRL+VAIHTO+A  Lisää argumenttien nimet ja 

sulkeet, kun lisäyskohta on 

kaavassa funktion nimen 

oikealla puolella.  

CTRL+VAIHTO+"  Kopioi aktiivisen solun 

yläpuolella olevan solun arvon 

soluun tai kaavariville.  

CTRL+B  Ottaa käyttöön lihavoinnin tai 

poistaa sen käytöstä.  
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Excel 2010 -pikanäppäimet - Ctrl-näppäimen kanssa käytettävät pikanäppäimet  

Avain  Kuvaus  Avain  Kuvaus  

CTRL+C  Kopioi valitut solut.  CTRL+P  Näyttää Tulosta-välilehden 

Microsoft Office Backstage -

näkymässä.  

CTRL+D  Kopioi valitun alueen ylimmän 

solun sisällön ja muotoilun alla 

oleviin soluihin Täytä alas -

komentoa käyttämällä.  

CTRL+VAIHTO+P  Avaa Muotoile solut -

valintaikkunan, jossa Fontti-

välilehti näkyy valittuna.  

CTRL+F  Avaa Etsi ja korvaa -

valintaikkunan, jossa Etsi-

välilehti näkyy valittuna.  

CTRL+R  Kopioi valitun alueen 

äärimmäisenä vasemmalla 

olevan solun sisällön ja 

muotoilun oikealla oleviin 

soluihin Täytä oikealle -

komentoa käyttämällä.  

CTRL+VAIHTO+F  Avaa Muotoile solut -

valintaikkunan, jossa Fontti-

välilehti näkyy valittuna.  

CTRL+S  Tallentaa aktiivisena olevan 

tiedoston nykyisellä nimellään, 

nykyiseen sijaintiin ja 

nykyisessä tiedostomuodossa.  

CTRL+G  Avaa Siirry-valintaikkunan.  CTRL+T  Avaa Luo taulukko -

valintaikkunan.  

CTRL+H  Avaa Etsi ja korvaa -

valintaikkunan, jossa on 

valittuna Etsi-välilehti.  

CTRL+U  Ottaa käyttöön alleviivauksen 

tai poistaa sen käytöstä.  

CTRL+I  Ottaa käyttöön kursivoinnin tai 

poistaa sen käytöstä.  

CTRL+VAIHTO+U  Laajentaa ja tiivistää kaavarivin 

vuorotellen.  

CTRL+K  Avaa Lisää hyperlinkki -

valintaikkunan uusien 

hyperlinkkien lisäämistä varten 

tai Muokkaa hyperlinkkiä -

valintaikkunan, jossa voit 

muokata aiemmin luotuja 

hyperlinkkejä.  

CTRL+V  Lisää Leikepöydän sisällön 

lisäyskohtaan ja korvaa 

valittuna olevat tiedot. 

Käytettävissä vain sen jälkeen, 

kun objekti, teksti tai solun 

sisältö on leikattu tai kopioitu 

leikepöydälle.  

CTRL+L  Avaa Luo taulukko -

valintaikkunan.  

CTRL+ALT+V  Avaa Liitä määräten -

valintaikkunan. Käytettävissä 

vain sen jälkeen, kun objekti, 

teksti tai solun sisältö on 

leikattu tai kopioitu 

laskentataulukosta tai toisesta 

ohjelmasta.  

CTRL+N  Luo uuden tyhjän työkirjan.  CTRL+W  Sulkee valittuna olevan 

työkirjaikkunan.  

CTRL+O  Avaa Avaa-valintaikkunan 

tiedoston avaamista tai etsimistä 

varten.  

CTRL+X  Leikkaa valitut solut.  

CTRL+VAIHTO+O  Valitsee kaikki solut, jotka 

sisältävät kommentteja.  

CTRL+Y  Toistaa viimeisen komennon tai 

toiminnon, jos se on 

mahdollista.  

CTRL+Z  Peruuttaa viimeisen komennon 

Kumoa-komennolla tai poistaa 

viimeksi kirjoittamasi tiedot.  

HUOMAUTUS: CTRL-näppäinyhdistelmiin CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M ja CTRL+Q   ei ole valmiiksi määritettyjä pikavalintoja.  


