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Funktsioon VLOOKUP pole keeruline, kuid ikka juhtub, et valemisse satub sisse kirjavigu või muid probleeme, mis põhjustavad valemis vigu. Sellel lehel leiate 

näpunäiteid funktsiooni VLOOKUP süntaksi tõrkeotsingu jaoks. Järgmistel lehtedel kirjeldatakse #N/A-tüüpi vigade tõrkeotsingut. Enamasti tekivad need vead siis, 

kui proovite otsida täpset vastet. 

  Kas see väärtus on teie 

otsingutabeli vasakpoolseimas 

veerus olemas? Kui seda seal 

pole ja kui veeru teisaldamine 

pole praktiline, peate kasutama 

mõnda muud lahendust, 

näiteks funktsioone INDEX ja 

MATCH. Võtke arvesse, et veeru 

füüsilisel asukohal töölehel pole 

tähtsust. Kui teie otsingutabel 

algab veeruga R ja lõpeb 

veeruga T, on veerg R kõige 

vasakpoolsem veerg. 

  Kas otsinguväärtuse vorming 

vastab otsingutabeli vastava 

väärtuse vormingule? Kui üks 

nendest väärtustest pole õigesti 

vormindatud, tekivad sageli 

vead. 

  Kui kasutate teksti, kas teil oli 

meeles tekst jutumärkidesse 

panna? Kui tipite teksti otse 

valemisse (mitte ei kasuta 

lahtriviidet, nt A2). peate teksti 

ümbritsema jutumärkidega. 

  Kas kasutate suhtelist viidet 

(nt A2:G145), kui tegelikult 

tuleks kasutada absoluutviidet 

(nt $A$2:$G$145)? Sellele on 

oluline tähelepanu pöörata siis, 

kui kopeerite funktsiooni 

VLOOKUP valemi teistesse 

lahtritesse. Sel juhul tuleks 

otsingutabel eksitavate tulemite 

ärahoidmiseks „lukustada“. 

Ühe viitetüübi kiiresti teisega 

asendamiseks valige selle 

argumendi jaoks sisestatud 

vahemik ja vajutage siis klahvi F4. 

Veel parem oleks, kui kasutaksite 

vahemiku asemel hoopis 

määratletud nime: nimede korral 

kasutatakse absoluutseid 

lahtriviiteid vaikimisi. 

 

Kas teie otsingutabel asub mõnel 

muul lehel või töövihikus? 

Kui see on nii, kas sellele on 

argumendis õigesti viidatud? 

Kontrollige lehenimed uuesti üle, 

eriti kui liigute valemi koostamise 

ajal ühelt töölehelt teisele ja siis 

jälle tagasi. 

  Kas viitate otsingutabelis  

õigele veerule? Selgitamaks 

välja, mis see arv peaks 

olema, loendage 

otsingutabelis esimesest 

veerust alates paremale. 

Käsitlege seda esimest veergu 

loendamisel kui veergu nr 1.  

 

Olge ettevaatlik. Kui olete 

veeru võrra eksinud, ei 

pruugita viga kuvada, kuid 

Excel võib tagastada valed 

andmed, näiteks märtsi 

müüginäitajad aprilli omade 

asemel. 

  Kas näete veaväärtust #REF!? 

Kui see nii on, siis veenduge, 

et selle argumendi jaoks 

määratud arv poleks teie 

otsingutabeli veergude arvust 

suurem. 

  

  Kas argumendid on vahetusse läinud? 

Pidage meeles, et täpse vaste jaoks tuleb 

kasutada argumenti FALSE – näiteks siis, 

kui otsite mõnda pärisnime või 

konkreetset tootenumbrit. Kui täpset 

vastet pole ja soovite leida 

otsinguväärtusele lähima väärtuse, 

kasutage argumendina väärtust  

TRUE – näiteks juhul, kui vastendate 

eksamitulemused tähtedena väljendatud 

hinnete tabelile või sissetuleku 

maksumäärade tabelile. 

  Kui kasutate väärtust TRUE, kas 

otsingutabeli esimese veeru väärtused 

on sorditud tõusvas (A-st Y-ni) 

järjestuses?  Vastasel juhul võite näha 

ootamatuid tulemusi. (Väärtuse FALSE 

kasutamisel pole selline sortimine 

vajalik.) 

  Kui kasutate väärtust FALSE, kas 

kuvatud on veaväärtus #N/A? Kui see nii 

on, siis järelikult pole Excel vastet 

leidnud. Võimalik, et vastet polegi. 

Samuti võib juhtuda, et vaste on küll 

olemas, kuid vormingu- või muude 

probleemide tõttu ei käsitle Excel seda 

sobiva vastena. 
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VLOOKUP(otsitav_väärtus;massiiv;veeru_indeks;[vastendustüüp]) 

Kas tulemused 

ei vastanud 

oodatule? 
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Stsenaarium 1: Excel tagastab lahtris veaväärtuse #N/A. Te ei tea aga, miks see nii on, kuna näib, et otsingutabeli vasakpoolseimas veerus on vaste olemas. 
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Vea #N/A põhjus Mida ette võtta? Näide 

  Otsinguväärtuse arvuvorming ei 

pruugi vastata otsingutabeli 

vastava väärtuse vormingule. 

Veenduge, et arvuvormingud oleksid 

identsed. 

Ehkki väärtused võivad näida arvudena, võib 

Excel olla need väärtused tegelikult tekstina 

talletanud. Tekstina talletatud arvud on lahtris 

paremjoondamise asemel vasakjoondatud ja 

enamasti on lahtri vasakpoolses ülanurgas 

kuvatud väike roheline kolmnurk. 

Järgmises näites sisaldab otsingutabel väärtust ‘2800911 (tekst), otsinguväärtuse 

väärtus seevastu on 2800911 (arv). Probleemi lahendamiseks valige roheliste 

kolmnurkadega lahter või lahtrid. Veanupu kuvamisel klõpsake seda ja seejärel 

klõpsake käsku Teisenda arvuks. 

 

  Esimene veerg või otsinguväärtus 

sisaldab mittevajalikke algus- või 

lõputühikuid või liigseid tühikuid 

sõnade vahel. 

Need tühikud võivad sageli tekkida siis, kui 

toote andmed Excelisse andmebaasidest või 

muudest välistest allikatest. 

Tühikud saate eemaldada käsitsi või kasutada 

selleks asendamisfunktsiooni. Samuti võite 

kasutada funktsiooni TRIM, mis eemaldab 

tekstist liigsed tühikud (v.a ühekordsed 

tühikud sõnade vahel). 

Järgmises otsingutabelis on veerus A lehenimede vahel liigseid tühikuid. Nende 

tühikute eemaldamiseks lisage veeru A kõrvale ajutine veerg, tippige lahtrisse B2 

valem =TRIM(A2) ja seejärel vajutage tühikute eemaldamiseks sisestusklahvi (ENTER). 

Seejärel kopeerige valem veerus B ülejäänud lahtritesse. 

 

Pärast tühikute eemaldamist kleepige „puhtad“ andmed veerust B üle veerus A  

asuvate andmete. Kopeerige kindlasti ainult väärtused, mitte nende aluseks olevad 

valemid. Lõpuks kustutage veerg B, kuna seda pole enam vaja. 

  Esimene veerg või otsinguväärtus 

sisaldab tagasijookse, reavahetusi, 

püsitühikuid või muid erimärke, 

mis on teksti manustatud. 

Vahel tekivad need märgid siis, kui kopeerite 

või impordite andmed Excelisse veebist või 

muudest välistest allikatest. 

Funktsiooni TRIM ei saa siin kasutada, 

vähemalt mitte omaette. Selle asemel võite 

nendest märkidest vabanemiseks kasutada 

funktsiooni CLEAN või SUBSTITUTE või nende 

funktsioonide kombinatsiooni. 

Järgmises näites asendab funktsioon SUBSTITUTE mittevajaliku märgi CHAR(160) 

tühikuga, CLEAN eemaldab printimatud märgid ja seejärel eemaldab TRIM liigsed 

tühikud, kui neid leidub. 

=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2;CHAR(160);" "))) 

Kui vajate mainitud funktsioonide kohta lisateavet, avage Excel, vajutage klahvi F1 ja 

otsige siis spikrist funktsiooni nime järgi. 
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Vea #N/A põhjus Mida ette võtta? Näide 

  Otsinguväärtust pole otsingutabeli 

vasakpoolseimas veerus. 

Soovi korral saate veaväärtuse #N/A 

asendada abistava teatega. 

Samuti võite kuvada tühja lahtri või 

nulli, et saaksite arve sisaldava veeru 

probleemideta summeerida. 

(Veaväärtuste #N/A korral ei saa te 

funktsiooni VLOOKUP tulemeid teistes 

valemites õigesti kasutada.) 

Excel 2003 või uuemates versioonides saate vea #N/A asemel kuvada teate, kasutades 

selleks funktsioonide IF, ISNA ja VLOOKUP kombinatsiooni. Näiteks võite kasutada sellist 

valemit: 

=IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Lehed!$A$2:$C$34;2; FALSE)); "Lehte pole olemas"; VLOOKUP

(A4; Lehed!$A$2:$C$34;2; FALSE))

 

Sarnaste valemite abil saate kuvada ka tühja lahtri või kuvada lahtris nulli: 

  =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Lehed!$A$2:$C$34;2; FALSE)); ""; VLOOKUP(A4, Lehed!

$A$2:$C$34;2; FALSE)) 

  =IF(ISNA(VLOOKUP(A4; Lehed!$A$2:$C$34;2; FALSE)); "0"; VLOOKUP(A4, Lehed!

$A$2:$C$34;2; FALSE)) 

Excel 2007 või uuemates versioonides saate kasutada ka funktsiooni IFERROR: 

  =IFERROR(VLOOKUP(A4; Lehed!$A$2:$C$34;2; FALSE); "Lehte pole olemas") 

Stsenaarium 2: Excel tagastab lahtris veaväärtuse #N/A, kuna otsingutabeli esimeses veerus pole ühtegi sobivat vastet. 
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