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Excel 2010 -pikanäppäimet 

Toimintanäppäimet 

Avain Kuvaus 

F1 Avaa Excelin ohje -tehtäväruudun. 

CTRL+F1 piilottaa valintanauhan tai tuo sen näyttöön 

  

ALT+F1 luo upotetun kaavion nykyisen alueen tiedoista. 

  

ALT+VAIHTO+F1 lisää uuden laskentataulukon 

F2 Muokkaa aktiivista solua ja vie kohdistimen solun sisällön loppuun. Se myös siirtää lisäyskohdan 

kaavariville, kun solun muokkaustila ei ole käytössä. 

  

VAIHTO+F2 lisää kommentin soluun tai muokkaa kommenttia 

  

CTRL+F2 avaa tulostuksen esikatselualueen Backstage-näkymän Tulosta-välilehdessä. 

F3 Avaa Liitä nimi -valintaikkunan. Käytettävissä ainoastaan, jos työkirjassa on aiemmin luotuja nimiä. 

  

VAIHTO+F3 avaa Lisää funktio -valintaikkunan. 

F4 Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos se on mahdollista. 

Jos soluviittaus on valittuna kaavassa, F4 käy läpi kaikki mahdolliset suorien ja suhteellisten viittausten 

yhdistelmät. 

  

CTRL+F4 sulkee valittuna olevan työkirjaikkunan. 

  

ALT+F4 sulkee Excelin. 

F5 Avaa Siirry-valintaikkunan. 

  

CTRL+F5 palauttaa valittuna olevan työkirjaikkunan koon. 

F6 Vaihtaa laskentataulukon, valintanauhan, tehtäväruudun ja zoomaussäätimien välillä. Jos 

laskentataulukko on jaettu (Näytä-valikko, Tämän ikkunan hallinta, Kiinnitä ruudut, Jaa ikkuna -

komento), F6 huomioi jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja valintanauhan välillä. 

  

VAIHTO+F6 vaihtaa laskentataulukon, zoomaussäätimien, tehtäväruudun ja valintanauhan välillä. 

  

CTRL+F6 vaihtaa seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna. 

F7 Avaa Oikeinkirjoitus-valintaikkunan, jossa voit tarkistaa aktiivisen laskentataulukon tai valitun alueen 

oikeinkirjoituksen. 

  

CTRL+F7 suorittaa Siirrä-komennon työkirjaikkunassa, kun ikkuna ei ole suurennettuna. Siirrä ikkunaa 

nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ENTER tai peruuta painamalla ESC. 

F8 Ottaa käyttöön laajentamistilan tai poistaa sen käytöstä. Kun laajentamistila on käytössä, tilarivillä näkyy 

teksti Laajennettu valinta ja nuolinäppäimet laajentavat valintaa. 

  

VAIHTO+8-näppäimellä voit lisätä erillään olevia soluja tai alueita valintaan nuolinäppäimiä käyttämällä. 

  

CTRL+F8 ottaa käyttöön työkirjaikkunaa koskevan Koko-komennon (työkirjaikkunan ohjausvalikko), kun 

työkirjaikkuna ei ole suurennettuna. 

  

ALT+F8 avaa Makro-valintaikkunan, jossa voit luoda, suorittaa tai poistaa makroja. 
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Excel 2010 -pikanäppäimet - Ctrl-näppäimen kanssa käytettävät 
pikanäppäimet 

Avain Kuvaus 

F9 Laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot. 

 

VAIHTO+F9 laskee aktiivisen laskentataulukon. 

 

CTRL+ALT+F9 laskee kaikkien avoimien työkirjojen kaikki laskentataulukot huomioimatta sitä, ovatko ne 

muuttuneet viimeisen laskennan jälkeen. 

 

CTRL+ALT+VAIHTO+F9 tarkistaa uudelleen riippuvaiset kaavat ja laskee kaikkien avointen työkirjojen 

kaikki solut mukaan lukien solut, jotka on merkitty ei laskettaviksi. 

 

CTRL+F9 pienentää työkirjaikkunan kuvakkeeksi. 

F10 Ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. (ALT-näppäimen painaminen toimii samalla 

tavalla.) 

 

VAIHTO+F10 näyttää valitun kohteen pikavalikon. 

 

ALT+VAIHTO+F10 näyttää virheentarkistuspainikkeen valikon tai sanoman. 

 

CTRL+F10 suurentaa tai palauttaa valitun työkirjaikkunan. 

F11 Luo kaavion nykyisen alueen tiedoista erilliseen kaaviotaulukkoon. 

 

VAIHTO+F11 lisää uuden laskentataulukon. 

 

ALT+F11 avaa Microsoft Visual Basic For Applications -editorin, jolla voit luoda makroja Visual Basic for 

Applications (VBA) -kielellä. 

F12 Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan. 


