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Excel 2010 -pikanäppäimet – Sekalaiset 

Avain Kuvaus 

ESC  Peruuttaa solussa tai kaavarivillä aloitetun kirjoitustoiminnon.  

Sulkee avoimen valikon tai alivalikon, valintaikkunan tai sanomaruudun.  

  

Se myös sulkee koko näytön tilan, jos tämä tila on käytössä, ja palaa normaaliin näyttötilaan, 

jossa valintanauha ja tilarivi näkyvät jälleen.  

ASKELPALAUTIN  Poistaa yhden merkin (vasemmanpuoleisen) kaavariviltä.  

Se myös poistaa aktiivisen solun sisällön.  

  

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan vasemmalla puolella olevan merkin.  

DELETE  Poistaa valittujen solujen koko sisällön (tiedot ja kaavat) vaikuttamatta kuitenkaan solun 

muotoiluun tai kommentteihin.  

Muokkaustilaa käytettäessä se poistaa lisäyskohdan oikealla puolella olevan merkin.  

HOME  Siirtää valinnan rivin alkuun laskentataulukossa.  

Valitsee ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan solun, kun SCROLL LOCK on käytössä.  

  

Valitsee ensimmäisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.  

  

CTRL+HOME valitsee laskentataulukon ensimmäisen solun.  

  

CTRL+VAIHTO+HOME laajentaa solualueen valintaa laskentataulukon alkuun.  

END  END ottaa Loppu-tilan käyttöön. Loppu-tilassa voit siirtyä nuolinäppäimillä seuraavaan ei 

tyhjään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu. Jos solut 

ovat tyhjiä, nuolinäppäimen painaminen END-näppäimen painamisen jälkeen siirtää valinnan 

rivin tai sarakkeen viimeiseen soluun.  

END-näppäin valitsee myös viimeisen komennon valikosta, kun valikko tai alivalikko on 

näkyvissä.  

  

CTRL+END valitsee laskentataulukon viimeisen solun oikeanpuolimmaisen käytössä olevan 

sarakkeen alimmalta käytössä olevalta riviltä. Jos kohdistin on kaavarivillä, CTRL+END siirtää 

kohdistimen tekstin loppuun.  

  

CTRL+VAIHTO+END laajentaa valittua solualuetta laskentataulukon viimeiseen käytössä 

olevaan soluun (oikeassa alakulmassa). Jos kohdistin on kaavarivillä, CTRL+VAIHTO+END 

valitsee kaiken kaavarivillä olevan tekstin kohdistimen sijainnista loppuun. Tämä ei vaikuta 

kaavarivin korkeuteen.  

PAGE UP  Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran ylöspäin.  

ALT+PAGE UP siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran vasemmalle.  

  

CTRL+PAGE UP vaihtaa työkirjan edelliseen taulukkoon. 

  

CTRL+VAIHTO+PAGE UP valitsee työkirjan nykyisen ja edellisen taulukon.  

PAGE DOWN  Siirtää laskentataulukkoa yhden näytön korkeuden verran alaspäin.  

ALT+PAGE DOWN siirtää laskentataulukkoa yhden näytön leveyden verran oikealle.  

  

CTRL+PAGE DOWN vaihtaa työkirjan seuraavaan taulukkoon.  

  

CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN valitsee työkirjan nykyisen ja seuraavan taulukon.  
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NUOLI- 
NÄPPÄIMET 

Siirtyminen yhden solun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle laskentataulukossa.  
CTRL+NUOLINÄPPÄIN siirtää osoittimen laskentataulukon nykyisen tietoalueen reunaan.  
  
VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa valittua solualuetta yhdellä solulla.  
  
CTRL+VAIHTO+NUOLINÄPPÄIN laajentaa solualuevalintaa viimeiseen tietoja sisältävään 
soluun asti, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu, tai jos 
seuraava solu on tyhjä, laajentaa valintaa seuraavaan tietoja sisältävään soluun asti.  
  
VASEN NUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN valitsee vasemmalla tai oikealla olevan 
välilehden, kun valintanauha on valittuna. Kun alivalikko on avoinna tai valittuna, nämä 
nuolinäppäimet vaihtavat päävalikosta alivalikkoon. Kun valintanauha on valittuna, näillä 
näppäimillä voidaan siirtyä välilehdestä toiseen.  
  
ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN valitsee seuraavan tai edellisen komennon, kun 
valikko tai alivalikko on avoinna. Kun valintanauha on valittuna, nämä näppäimet siirtävät 
valintaa ylös- ja alaspäin välilehtiryhmissä.  
  
ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN avaa valittuna olevan avattavan luettelon.  

ENTER  Päättää tekstin kirjoittamisen soluun tai kaavariville ja valitsee solun alapuolella olevan 
solun (oletusarvo).  
Kun käytössä on tietolomake, ENTER siirtää valinnan seuraavan tietueen ensimmäiseen 
kenttään.  
  
Avaa valitun valikon (voit aktivoida valikkorivin F10-näppäimellä) tai suorittaa valittuna 
olevan komennon.  
  
ALT+ENTER aloittaa uuden rivin samassa solussa.  
  
CTRL+ENTER täyttää valitun solualueen kirjoitetuilla tiedoilla.  
  
VAIHTO+ENTER päättää kirjoittamisen soluun ja valitsee yläpuolella olevan solun.  

VÄLINÄPPÄIN  Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin suorittaa valitun painikkeen toiminnon, tai valitsee 
valintaruudun tai poistaa sen valinnan.  
CTRL+ VÄLINÄPPÄIN valitsee laskentataulukon koko sarakkeen.  
  
VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee laskentataulukon koko rivin.  
  
CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee koko laskentataulukon.  
  
 Jos laskentataulukko sisältää tietoja, CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee nykyisen 

alueen. Jos painat 
CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄINTÄ toisen kerran, valituksi tulee nykyinen alue ja sen 
yhteenvetorivit. Jos painat CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄINTÄ kolmannen kerran, 
valituksi tulee koko laskentataulukko.  

  
 Kun objekti on valittuna, CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN valitsee kaikki 

laskentataulukon objektit.  
  

  
ALT+VÄLINÄPPÄIN avaa Excel-ikkunan järjestelmävalikon.  

SARKAIN  Valitsee seuraavan oikealla olevan solun laskentataulukossa.  
Siirtää valinnan lukitsemattomasta solusta toiseen suojatussa laskentataulukossa. 
  
Kun valintaikkuna on avoinna, näppäin valitsee seuraavan vaihtoehdon tai 
vaihtoehtoryhmän.  
  
VAIHTO+SARKAIN valitsee laskentataulukon edellisen solun tai valintaikkunan edellisen 
vaihtoehdon.  
  
CTRL+SARKAIN vaihtaa valintaikkunan seuraavaan välilehteen.  
  
CTRL+VAIHTO+SARKAIN avaa valintaikkunan edellisen välilehden.  


