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Funktsiooni VLOOKUP kasutamisel ütlete sisuliselt järgmist: „Siin on väärtus. Mine teise kohta, leia minu väärtusele sobiv vaste ja seejärel näita mulle neid sõnu või arve, 

mis asuvad sellele vastavale väärtusele vastavas lahtris.“ Ehk on abi sellest, kui mõtlete sellele kolmandale väärtusele (veeru_indeks) kui otsingutulemile. Funktsiooni 

VLOOKUP kolm esimest argumenti on kohustuslikud; viimane argument on valikuline, ent kui jätate selle välja, kasutatakse selle argumendi väärtusena vaikimisi TRUE. 

Microsoft Excel 

Funktsiooni VLOOKUP värskenduskursus 

VLOOKUP(otsitav_väärtus; massiiv; veeru_indeks; [vastendustüüp]) 

Näited Lahtriviide 

=VLOOKUP(A2; 

$D$2:$G$145; 4; 0) 

Tekst või arv 

= VLOOKUP("DI-328"; A2:D6; 

3; FALSE 

= VLOOKUP("Kalle Kana"; 

A2:D6; 3; FALSE 

=VLOOKUP(0,7;A2:C10; 3; 

FALSE) 

  

Vahemik (absoluutviide) 

=VLOOKUP(A2; D$2:$G$15; 

4; 0) 

Nimega vahemik 

=VLOOKUP(021345; 

2010Müügiandmed; 4; 0) 

Leheviide 

=VLOOKUP(A2; Hinded!

$D$2:$C$10; 3; TRUE) 

Töövihikuviide 

=VLOOKUP(G2; 

[Tooted.xlsx]Leht1!

$A$2:$C$200; 3; FALSE) 

Arv 

=VLOOKUP

(A2;$D$2:$G$145; 2; 0) 

=VLOOKUP

(A2;$D$2:$G$145; 3; 0) 

  

Siinsetes näidetes on veerg 

D tähistatud arvuga 1, 

veerg E arvuga 3, veerg F 

arvuga 3 jne. 

Täpne vaste 

=VLOOKUP("Kalle Kana"; 

$D$2:$G$145; 4; FALSE) 

Täpne vaste 

=VLOOKUP("Kalle Kana"; 

$D$2:$G$145; 4; 0) 

Ligikaudne vaste 

=VLOOKUP(Müük;  

2010Sidetasud; 3; TRUE) 

Ligikaudne vaste 

=VLOOKUP(Müük;  

2010Sidetasud; 3; 1) 

Ligikaudne vaste 

=VLOOKUP

(Müük;  2010Sidetasud; 3) 

Millist väärtust te otsite? 

See on otsitav väärtus. Excel 

otsib sellele väärtusele vastet 

teie otsingutabeli 

vasakpoolseimast veerust. 

Kust soovite otsida? 

See on otsingutabel.  

Kui kavatsete funktsiooni 

VLOOKUP valemi kopeerida, 

võiksite vahemiku  

„lukustamiseks“ kasutada 

absoluutviiteid. 

Milline veerg otsingutul 

emit sisaldab? 

See väärtus kuvatakse  

lahtris koos funktsiooni 

VLOOKUP valemiga. Selle arvu 

väljaselgitamiseks loendage 

alates esimesest veerust, 

alustades numbrist 1. 

Kas otsinguväärtus peaks 

olema täpne vaste (FALSE või 

0) või kas piisab umbkaudsest 

vastest (TRUE või 1), kui täpset 

vastet pole olemas? 

Väärtuse TRUE korral sortige  

vasakpoolseim veerg õigete 

tulemuste saamiseks  

tõusvas järjestuses. 

Kirjeldus 
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Heitkem nüüd pilk sellele, kuidas funktsioon VLOOKUP töötab. Oletagem, et teil on töövihik, mis sisaldab andmeid teie veebisaidi kohta. Töövihik sisaldab ühte  

töölehte nimega Lehe vaatamised (koos lehe ID-dega, mis tuvastavad kordumatult iga veebisaidi lehe koos selle saadud tabamuste ehk külastustega) ja teist töölehte 

nimega Lehed (koos lehe ID-dega ja igale ID-le vastava lehe nimega). Teie eesmärk on leida ja kuvada lehe ID-dele vastavate lehtede nimed. Selle näite  

üksikasjalikuma selgituse leiate lk 3. 

Microsoft Excel 

Funktsiooni VLOOKUP värskenduskursus 

=VLOOKUP(A2; LEHED!$A$2:$B$39; 2; FALSE) 

Töölehel Lehe vaatamised 

annab lahtris B2 olev funktsiooni 

VLOOKUP valem Excelile teada, 

et tuleb võtta lahtris A2 asuv 

väärtus, aktiveerida tööleht  

Lehed ja üles otsida sellele  

väärtusele vastav väärtus. 

Valemi lõpus asuv argument 

FALSE ütleb Excelile, et vaste 

peab olema täpne. 

Töölehel Lehed otsib VLOOKUP 

vasakpoolseimast veerust  

(lahtrid A2 kuni B39) vastet sakil 

Lehe vaatamised lahtris A2 

leiduvale väärtusele… 

...kui vaste leitakse, liigub valem 

vastava lehe nime toomiseks 

edasi veergu 2 (Lehe nimi). 

1 

2 

3 Tagasi töölehele Lehe 

vaatamised naasmisel  

kuvab Excel lahtrit sisal 

davas valemis leitud lehe 

nime. 
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=VLOOKUP(A2, LEHED!$A$2:$B$39, 2, FALSE) 

Kasutage töölehel Lehevaated 

otsinguterminina lahtris A2 

asuvat väärtust  

...ja kui leiate vaste, kuvage 

vastava lehe nimi  

...ja kui te seda teete, otsige ka 

juba oma otsinguterminile 

täpne vaste  

Töölehel Lehed otsige kõige 

vasakpoolsemast veerust ehk 

lahtritest A2 kuni B39 vastet 

väärtusele lahtris A2...  

Heitkem nüüd pilk sellele, kuidas funktsioon VLOOKUP töötab. Oletagem, et teil on töövihik, mis sisaldab andmeid teie veebisaidi kohta. Töövihik sisaldab ühte 

töölehte nimega Lehe vaatamised (koos lehe ID-dega, mis tuvastavad kordumatult iga veebisaidi lehe koos selle saadud tabamuste ehk külastustega) ja teist töölehte 

nimega Lehed (koos lehe ID-dega ja igale ID-le vastava lehe nimega). Teie eesmärk on leida ja kuvada lehe ID-dele vastavate lehtede nimed. Selle näite visuaalse 

selgituse leiate lk 2. 

Microsoft Excel 

Funktsiooni VLOOKUP värskenduskursus 

Argument Märkused 

Otsitav_väärtus See on teie otsingutermin ehk sõna või väärtus, mida soovite leida. Selles näites on otsingutermin 8-kohaline lehe ID number, mis asub 

töölehel Lehe vaatamised lahtris A2. 

massiiv Mõelge sellele kui otsingutabelile või lahtrivahemikule, kust soovite otsida. Kuna lahtrid asuvad teisel töölehel, eelneb töölehe nimi 

(Lehed) vahemikuväärtustele ($A$2:$B$39). Hüüumärk (!) eraldab leheviite lahtriviitest. Kui soovite otsida valemiga samal lehel asuvast 

vahemikust, eemaldage lehe nimi ja hüüumärk. Selles vahemikus olevad dollarimärgid näitavad, et vahemik on absoluutne (ehk lukustatud) 

viide. Kui lukustate otsingutabeli, kasutab Excel viidetena alati lahtreid A2–B38 sõltumata sellest, kuhu olete funktsiooni VLOOKUP valemi  

kopeerinud.  

Veeru_indeks See on otsingutabeli veerg, mis sisaldab neid väärtusi, mida soovite leida. Nii näiteks sisaldab töölehe Lehed veerg B neid lehenimesid, 

mida soovite leida. Kuna B on määratletud lahtrivahemikus (A$2:$B$39) teine veerg, kasutab funktsioon arvu 2. 

Vastendustüüp Kuna oleme siin kasutanud argumenti FALSE, tähendab see, et Excel proovib meie lehe ID numbrile täpse vaste leida. Kui Excel ei leia 

täpset vastet, kuvatakse veaväärtus #N/A. Kui kasutate väärtust TRUE või 1 või jätate selle argumendi hoopis välja, tagastab VLOOKUP teie  

otsinguterminile järgmisena vastava väärtuse. Kui otsite näiteks arvu 96, kuid tabelis pole sellist arvu – küll aga on seal olemas arv 90, 

käsitleb VLOOKUP seda sobiva vastena ja tagastab tulemina 90. 


