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Johdanto
Viimeisin versio tästä monisteesta ja siihen liittyvistä Excel-tiedostoista
http://excelapu.wordpress.com
Tämä moniste on kirjoitettu versioille Excel 2007, Excel 2010 ja Excel 2013.
Excelin käyttöä voidaan automatisoida ja laajentaa Visual Basic for Applications -ohjelmien
avulla. Visual Basic for Applications (VBA) -ohjelmointi on laaja aihepiiri. Yksinkertaisimmillaan
VBA-ohjelma luodaan nauhoittamalla Excelissä suoritettava toimenpidesarja. Nauhoitettaessa
Excel kirjoittaa VBA-ohjelmakoodin. Varsinainen hyöty VBA-ohjelmoinnista saadaan vasta kirjoittamalla ohjelmakoodia itse. VBA-ohjelmointia voidaan käyttää myös Accessin, PowerPointin
ja Wordin ohjelmointiin.
Tässä monisteessa esittelen Excel VBA-ohjelmoinnin alkeet. Oletan lukijan omaavan hyvät Excelin käyttötaidot, mutta minkäänlaista aiempaa ohjelmointiosaamista ei tarvita.
Aloittelevan Excel-ohjelmoijan kaksi suurinta haastetta ovat



Excelin objektimallin ymmärtäminen
VBA-kielen tärkeimpien rakenteiden hallinta.

Alussa Excelin objektimalli ja VBA aiheuttavat hämmennystä ja epätoivoa. Harjoittelemalla tarpeeksi kauan yksinkertaisten (usein myös hyödyttömien) esimerkkien avulla asiat alkavat selkiintyä ja voit siirtyä vaativampien (hyödyllisten) ohjelmien kirjoittamiseen. Perusta hyödyllisten
ohjelmien kirjoittamiseen rakennetaan tämän monisteen kolmessa ensimmäisessä luvussa.
1. Ensimmäisessä luvussa tutustutaan toimenpidesarjojen nauhoittamiseen makronauhurin
avulla. Samalla saadaan ensimmäinen kosketus VBE-ohjelmointiympäristöön (Visual Basic
Editor).
2. Toisessa luvussa tutustutaan Excelin objektimalliin ja opitaan käyttämään yleisimmin tarvittavia objekteja.
3. Kolmannessa luvussa opitaan VBA:n perusrakenteet (muuttujat, VBA:n funktiot, ehtorakenteet ja toistorakenteet).
Ohjelmoinnin keskeisin haaste ei kuitenkaan ole ohjelmointikieli ja sen oppiminen. Hyödyllinen
ohjelma ratkaisee ongelman tai suorittaa tehtävän. Keskeisin haaste on keksiä ja suunnitella miten ongelma saadaan ratkaistua tai tehtävä suoritettua. Ensiksi täytyy osata kuvata vaihe vaiheelta ongelman ratkaisun tai tehtävän suorittamisen kulku ja vasta sen jälkeen kannattaa miettiä vaiheiden toteuttamista ohjelmointikielen avulla.
Tämä moniste on oppimateriaali, jonka avulla voit hankkia itsellesi valmiudet Excel VBA-ohjelmoinnin aloittamiseksi. Tämä moniste ei ole Excel VBA-ohjelmoinnin käsikirja. Jatkolukemiseksi
suosittelen


Walkenbach, J. Excel 2013 Power Programming with VBA. Wiley Publishing.

Verkosta löytyy runsaasti materiaalia ja valmiita ohjelmia esimerkiksi hakusanalla Excel VBA.
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Varoitus
Ohjelmoijan täytyy ajatella loogisesti ja analyyttisesti. Sen lisäksi täytyy omata sinnikkyyttä. Yksinkertaisimmatkaan ohjelman pätkät eivät useinkaan toimi ensimmäisillä yrityksillä. Ohjelmaa
täytyy säätää ja testata uudelleen ja uudelleen kunnes se toimii.
Olen lisännyt mukaan muutamia harjoituksia. Jo ensimmäisten harjoitusten kohdalla voit testata
omaa sinnikkyyttäsi. Jos sinnikkyys ei riitä ensimmäisten harjoitusten suorittamiseen niin ehkä
tämä ei ole sinun juttusi. Jos taas saat harjoitukset vietyä loppuun asti, niin sinussa on ainesta
Excel VBA-ohjelmointiin, riippumatta siitä kuinka monta yrityskertaa tarvitset onnistumiseen.

Developer/Kehitystyökalut
Excel-ohjelmointia varten tarvitset käyttöösi Excelin kehitystyökalut. Tarkista, löydätkö Developer/Kehitystyökalut -valintanauhan yläreunasta.

Jos et löydä, niin ota Developer/Kehitystyökalut käyttöön seuraavasti:
Excel 2007:
1. Napsauta Office-painiketta ja valitse Excel Options/Excelin asetukset.
2. Valitse vasemmasta reunasta Popular/Käyttäjän asetukset.
3. Merkitse Show Developer tab in the ribbon/Näytä kehitystyökalut valintanauhassa.
4. Valitse OK.
Excel 2010 ja Excel 2013:
1. Valitse File-Options-Customize Ribbon/Tiedosto-Asetukset-Muokkaa valintanauhaa.
2. Valitse Main Tabs/Päävalintalehdet -luettelosta Developer/Kehitystyökalut.
3. Valitse OK.
Jatkossa oletan, että Developer/Kehitystyökalut ovat käytössä.

Makrosuojaus
Excelissä on oletuksena makrosuojaus, joka estää ohjelmien (ohjelmia kutsutaan myös makroiksi) suorittamisen ilman käyttäjän suostumusta. Voit tarkistaa käyttämäsi Excelin suojaustason valitsemalla Developer/Kehitystyökalut -välilehdeltä Macro Security/Makrosuojaus. Suositeltava suojaustaso on Disable all macros with notification/Poista käytöstä kaikki makrot ja
ilmoita. Tällöin ohjelmia sisältävän työkirjan avaaminen aiheuttaa varoituksen.
Jos Excel varoittaa makroista, niin valitse Enable/Salli.
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1 Nauhoitetut makrot
1.1 Makron nauhoittaminen
Voit nauhoittaa Excelillä suoritettavan toimenpidesarjan seuraavasti:
1. Valitse Developer/Kehitystyökalut välilehdeltä Record Macro/Nauhoita makro.
2. Määritä Record Macro/Nauhoita makro -lomakkeelle haluamasi tiedot (makron nimi ja tallennuspaikka sekä mahdollisesti käynnistyskirjain ja makron kuvaus).
3. Valitse OK.
4. Suorita nauhoitettavat toimet. Kumoa/Undo toiminnolla voit peruuttaa viimeisimmän toimenpiteen nauhoituksen.
5. Valitse lopuksi Developer/Kehitystyökalut välilehdeltä Stop Recording/Lopeta nauhoittaminen.
Mihin makro tallennetaan
Record Macro/Nauhoita makro -lomakkeen valinnalla makro voidaan valita tallennettavaksi
seuraaviin paikkoihin:
1. Aktiiviseen työkirjaan (This workbook) tai uuteen työkirjaan (New workbook). Työkirjan tallennusvaiheessa makroja sisältävä työkirja täytyy tallentaa tiedostomuodossa Excel Macro
Enabled Workbook/Excel työkirja (makrot käytössä). Työkirjan sisältämät makrot ovat käytettävissä aina, kun makrot sisältävä työkirja on avoinna (ja makrojen suorittaminen on sallittu).
2. Omaan makrotyökirjaan (Personal Macro Workbook). Tällöin makro tallentuu piilotettuun
työkirjaan Personal.xlsb, joka aukenee automaattisesti aina, kun Excel käynnistetään. Näin
ollen Personal Macro Workbook -makrot ovat aina käytettävissä (olettaen, että kirjaudut
samalle koneelle samaa käyttäjätunnusta käyttäen). Huomaa, että Personal.xlsb-työkirja ei
ole olemassa ennen kuin nauhoitat ensimmäisen Personal Macro Workbook makron. Voit
tarvittaessa tuoda Personal.xlsb–työkirjan näkyville komennolla View→Unhide/Näytä→Näytä ja piilottaa sen uudelleen komennolla View→Hide/Näytä→Piilota.
Palaan myöhemmin siihen, mistä työkirjan mukana tallennettu ohjelmakoodi löytyy.
Käynnistyskirjain
Record Macro/Nauhoita makro -lomakkeella voit määrittää käynnistyskirjaimen, joka yhdessä
CTRL-näppäimen kanssa käynnistää makron. Käynnistyskirjainten käytössä kannattaa käyttää
harkintaa (jos näppäinyhdistelmä on yleisessä käytössä, kuten CTRL-c, niin näppäinyhdistelmän
varaaminen makron käynnistämiseen voi aiheuttaa hämmennystä). Huomaa, että käynnistyskirjaimina voit käyttää myös isoja kirjaimia. Myöhemmin opit muita tapoja makron käynnistämiseen.
Voit poistaa tai muuttaa olemassa olevan makron käynnistyskirjaimen seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Valitse Developer/Kehitystyökalut välilehdeltä Macros/Makrot.
Valitse makron nimi ja napsauta Options/Asetukset -painiketta.
Tee tarvittavat muutokset.
OK.
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Viittaustapa
Makroa nauhoitettaessa viittaustapa voi olla kiinteä tai suhteellinen. Kiinteää viittausta käytettäessä esimerkiksi siirtyminen solusta A1 soluun A2 tallentuu siirtymisenä täsmälleen soluun A2.
Suhteellista viittausta käytettäessä siirtyminen solusta A1 soluun A2 tallentuu siirtymisenä yksi
solu alaspäin (suhteessa siihen soluun, josta lähdetään). Tilanteeseen sopiva viittaustapa on aina
harkittava tarkoin.
Viittaustapa vaihdetaan napsauttamalla Developer/Kehitystyökalut -välilehdeltä Relative Reference/Suhteelliset viittaukset (suhteelliset viittaukset ovat käytössä, jos Relative Reference/Suhteelliset viittaukset painike on erivärinen kuin ympäröivät painikkeet). Voit vaihtaa
viittaustapaa makron nauhoituksen kuluessa.
Esimerkki
Nauhoitetaan makro, joka suorittaa kirjanpitoon toistuvasti syötettävän määräsuuruisen jäsenmaksun kirjauksen.
Nauhoittamisen aloittaminen
1. Valitse Developer/Kehitystyökalut -välilehdeltä Record Macro/Nauhoita makro.
2. Kirjoita makron nimeksi Jäsenmaksu.
3. Määritä makrolle pikanäppäimeksi j (tämän seurauksena makro voidaan suorittaa kätevästi
näppäinyhdistelmällä CTRL-j)

4. Varmista, että makro tallennetaan aktiivisena olevaan työkirjaan (This Workbook)
5. Valitse OK.
Nauhoitettavien toimenpiteiden suoritus
1. Varmista, että suhteellinen viittaustapa on käytössä.
2. Kirjoita aktiiviseen soluun Jäsenmaksu ja siirry nuolinäppäimellä seuraavaan soluun oikealla.
3. Kirjoita jäsenmaksun suuruudeksi 500 ja siirry nuolinäppäimillä Jäsenmaksu-tekstin alapuolella olevaan soluun.
Nauhoituksen lopettaminen
Valitse lopuksi Developer/Kehitystyökalut -välilehdeltä Stop Recording/Lopeta nauhoittaminen.
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1.2 Makron suorittaminen
Voit suorittaa makron Developer/Kehitystyökalujen kautta:
1. Valitse Developer/Kehitystyökalut -välilehdeltä Macros/Makrot.
2. Valitse makron nimi ja napsauta Run/Suorita -painiketta.
Äskeisen Jäsenmaksu-esimerkin makron voit suorittaa helpommin näppäinyhdistelmällä CTRL-j.
Käynnistyspainike
Voit myös kytkeä makron suorittamisen painikkeeseen:
1. Valitse Developer/Kehitystyökalut -välilehdeltä Insert→Form Controls/Lisää→Lomakkeen
ohjausobjektit ja valitse lisättäväksi Button/Painike.
2. Piirrä hiirellä painike taulukkoon (jos haluat painikkeen seuraavan solurajoja, niin pidä ALTnäppäin alhaalla piirtämisen ajan).
3. Valitse liitettävän makron nimi. Voit myös nauhoittaa uuden makron Record-painikkeella.
4. OK.
5. Napsauta painikkeen sisältämää tekstiä ja kirjoita tilalle haluamasi teksti.
6. Napsauta hiirtä lopuksi painikkeen ulkopuolella. Tämän jälkeen painikkeen napsauttaminen
suorittaa siihen liitetyn makron.
Pääset myöhemmin muuttamaan tekemiäsi määrittelyitä napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta painikkeen päällä ja valitsemalla Edit Text/Muokkaa tekstiä tai Assign Macro/Liitä makro.
Jos haluat valita painikkeen käynnistämättä makroa, niin napsauta painiketta pitäen samalla
CTRL-näppäintä alhaalla.

1.3 VBE – Visual Basic Editor
Työkirjaan tallennettuja makroja pääset tutkimaan kätevimmin näppäinyhdistelmällä ALT-F11.
Näppäinyhdistelmä ALT-F11 kannattaa pitää mielessä. Sitä käyttäen voit aina siirtyä VBE:hen ja
VBE:stä takaisin Exceliin.
VBE:n käyttöliittymä on englanninkielinen riippumatta Excelin kieliversiosta.
VBE:n sisältämiä ikkunoita ja työkaluja voit melko vapaasti siirrellä, sulkea ja piilottaa, joten sinun VBE:si ei välttämättä näytä täsmälleen samalta kuin seuraavassa kuvassa esitetään.

Aki Taanila 27.9.2013

6
Jos Project-ikkuna ei ole näkyvillä, niin valitse View→Project Explorer. Project-ikkunassa näet
kaikki avoinna olevat työkirjat (myös piilotetut). Ohjelmakoodi sijaitsee moduuleissa. Esimerkkinä nauhoitettu makro sijaitsee kyseiseen työkirjaan liittyvässä moduulissa Module1. Näet ohjelmakoodin koodi-ikkunassa, kun kaksoisnapsautat kyseistä moduulia Project-ikkunassa.
Koodiin tutustuminen
Voit päätellä mitä ohjelmakoodin rivit likimain tarkoittavat, vaikka et vielä ohjelmointia hallitsisikaan. Huomaa, että ohjelma alkaa muotoa Sub OhjelmanNimi() olevalla lauseella ja päättyy lauseeseen End Sub. Esimerkkinä nauhoitetussa makrossa on seuraavat lauseet:


ActiveCell.FormulaR1C1 = ”Jäsenmaksu” kirjoittaa aktiiviseen soluun tekstin ”Jä-

senmaksu”.


ActiveCell.Offset(0, 1).Range(”A1”).Select valitsee solun, joka on samalla ri-




villä kuin alkuperäinen solu, mutta yhden sarakkeen verran oikealla.
ActiveCell.FormulaR1C1 = ”500” kirjoittaa valittuun soluun luvun ”500”.
ActiveCell.Offset(1, -1).Range(”A1”).Select valitsee solun, joka on yhden rivin alempana ja yhden sarakkeen verran vasemmalla.

Nauhoitus ei tuota selkeintä eikä tehokkainta mahdollista koodia. Esimerkkimme on niin lyhyt,
että selkeydellä ja tehokkuudella ei ole juurikaan merkitystä. Seuraavaan olen pelkistänyt Jäsenmaksu-makron koodia:
Sub Jäsenmaksu()
ActiveCell = "Jäsenmaksu"
ActiveCell.Offset(0, 1) = 500
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End Sub

Opi nauhurin avulla
Helpoin tapa oppia Excel-toimintojen ja objektien VBA-kielisiä vastineita, on seurata makronauhurin kirjoittamaa koodia makron nauhoituksen aikana:
1. Järjestä Excelin ja VBE:n ikkunat siten että näet yhtä aikaa Excelin työkirjan ja koodi-ikkunan.
2. Käynnistä makron nauhoitus.
3. Seuraa koodi-ikkunasta VBA-koodia, joka generoidaan toimenpiteidesi seurauksena.
Kokeneetkaan VBA-ohjelmoijat eivät voi muistaa kaikkiin Excel-toimiin ja objekteihin liittyviä
komentoja, vaan käyttävät apuna makronauhuria ja muokkaavat koodin jälkikäteen omiin tarpeisiin sopivaksi.
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Harjoitus 1
Excel-työkirjan myyntiraportti.xlsx ainoa taulukko sisältää myyntihenkilön kuukausiraporttipohjan tammikuulle. Tarkoituksena on luoda myyntihenkilöille helppokäyttöinen raportointiväline,
joka toimii seuraavasti:



Myyntihenkilö saa alustettua käyttöönsä seuraavan kuukauden raportin napsauttamalla
Aloita uusi kuukausi -painiketta.
Raportissa on aina näkyvillä kumulatiivinen summa vuoden alusta.

Tehtäväsi on nauhoittaa makro, joka alustaa seuraavan kuukauden myyntiraportin. Alustaminen
edellyttää seuraavien toimien suorittamista.
1. Kopioi tammikuu-taulukko uudeksi taulukoksi (siirrä tammikuun välilehteä hiirellä oikealle
pitäen samalla CTRL-näppäintä painettuna).
2. Pura taulukon suojaus (Review→Unprotect Sheet/Tarkista→Poista taulukon suojaus). Taulukko on suojattu, jotta myyntihenkilö ei vahingossa muuta taulukon tietoja tai laskentakaavoja. Ainoastaan viikkomyyntien kirjoittaminen on sallittu.
3. Ota esiin piilotettu A-sarake (napsauta hiiren oikeaa painiketta sarakkeen B sarakeotsikon
vasemmassa reunassa ja valitse komento Unhide/Näytä). Piilotettuun A-sarakkeeseen on
tarkoitus tallentaa edellisten kuukausien kumulatiivinen myynti.
4. Kopioi solun C6 kuukauden numero soluun A6 arvona (Home→Paste→Paste Values/Aloitus→Liitä→Liitä arvot).
5. Laske soluun C6 uuden kuukauden järjestysnumero kaavalla =A6+1.
6. Kopioi vuoden alusta laskettu kumulatiivinen myynti soluista I10:I13 soluihin A10:A13 arvoina (Home→Paste→Paste Values/Aloitus→Liitä→Liitä arvot).
7. Tyhjennä viikkomyynnit soluista C10:G12.
8. Piilota A-sarake (napsauta hiiren oikeaa painiketta A-sarakkeen sarakeotsikon päällä ja valitse Hide/Piilota).
9. Suojaa taulukko (Review→Protect Sheet/Tarkista→Suojaa taulukko).
10. Aktivoi solu C10.
Varmista ennen nauhoituksen aloittamista, että osaat suorittaa edellä mainitut toimet. Jollet
onnistu ensimmäisellä yrittämällä, niin sulje myyntiraportti.xlsx tallentamatta muutoksia, avaa
alkuperäinen myyntiraportti.xlsx ja aloita uudelleen.
Aseta makro käynnistymään taulukon ”Aloita uusi kuukausi” –painikkeesta (pura taulukon suojaus, jotta voit liittää makron painikkeeseen).
Nauhoituksen jäljiltä makro näyttää likimain seuraavalta (pieniä eroja voi esiintyä riippuen siitä,
miten tarkalleen ottaen toteutit toimet):
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Sub UusiKuukausi()
Sheets("tammikuu").Copy After:=Sheets(1)
ActiveSheet.Unprotect
Columns("A:A").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Range("C6").Select
Selection.Copy
Range("A6").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("C6").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]+1"
Range("I10:I13").Select
Selection.Copy
Range("A10:A13").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("C10:G12").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents
Columns("A:A").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Range("C10").Select
End Sub

Huomaa, että pitkät lauseet jaetaan kahdelle riville käyttäen välilyöntiä ja alleviivausviivaa rivijaon merkkinä.
Nauhoitettu makro sisältää ainakin kaksi ongelmaa, joiden takia se ei ole käyttökelpoinen.



Uuden kuukauden laskentataulukon nimeksi tulee tammikuu(2) ja seuraavalla makron käyttökerralla tammikuu(3) jne. Nauhoittamalla ei voida toteuttaa järkevää nimeämistä.
Makro alustaa uuden kuukauden aina tammikuun pohjalta vaikka se pitäisi alustaa viimeisimmän kuukauden pohjalta. Tämän takia uuden kuukauden numero (solussa C6) on aina 2.

Edellä mainitut ongelmat voidaan poistaa muokkaamalla nauhoitettua makroa.
Makron ensimmäisen rivin Sheets(”tammikuu”) tilalle täytyy kirjoittaa ActiveSheet. Tämän seurauksena uusi kuukausi alustetaan aina sen kuukauden perusteella, jonka laskentataulukosta makro suoritetaan. Samoin ensimmäisen rivin Sheets(1)-tilalle täytyy kirjoittaa ActiveSheet, koska muuten helmikuun jälkeinen maaliskuu tulisi työkirjassa heti tammikuun perään. Ohjelman ensimmäinen rivin pitää siis olla
ActiveSheet.Copy After:=ActiveSheet

Järkevää nimeämistä varten makroon täytyy lisätä lauseen ActiveCell.FormulaR1C1 =
"=RC[-2]+1" jälkeen lause
ActiveSheet.Name = MonthName(Range("C6").Value)
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Lauseen ansiosta uusi laskentataulukko nimetään soluun C6 lasketun kuukauden numeron perusteella määräytyvän kuukauden nimen mukaisesti (kuukauden nimi riippuu Excelin kieliversiosta).
Näiden lisäysten jälkeen makro toimii joulukuulle asti. Joulukuun jälkeen makro ei enää toimi,
mutta silloin kyseeseen tuleekin uuden vuoden aloittaminen.
Kun testaat makron toimivuutta, niin kannattaa aloittaa testaaminen poistamalla työkirjasta
nauhoituksen ja aiempien testien tuloksena syntyneet laskentataulukot (jäljelle jää siis vain
’tammikuu’-taulukko). Kirjoita myyntiraporttiin myös myyntilukuja, jotta näet toimiiko kumulatiivinen summa vuoden alusta.
Tallenna makron sisältävä työkirja tiedostomuodossa Macro Enabled Workbook/Excel työkirja
(makrot käytössä).
Opittuamme lisää voimme myöhemmin yksinkertaistaa ja täydentää nauhoitettua makroa.

Yhteenveto
Luettuasi luvun 1 ja harjoiteltuasi opittuja taitoja, sinä





osaat nauhoittaa sujuvasti makroja
ymmärrät kiinteän ja suhteellisen viittauksen eron
osaat siirtyä siirtyä VBE:hen ja taas takaisin Exceliin (ALT+F11)
osaat tutkia nauhoitettujen makrojen koodia koodi-ikkunassa.

Jotta voisit muokata nauhoitettujen makrojen koodia ja luoda koodia suoraan kirjoittamalla, tarvitset tietoja Excelin objektimallista ja VBA:n rakenteista. Seuraavissa luvuissa opiskelet kyseisiä
asioita pienin askelin lukuisten pienten esimerkkien avulla. Oppimisen edellytyksenä on, että
kirjoittelet ja kokeilet pieniä ohjelmia, muitakin kuin tässä dokumentissa esimerkkeinä esitettäviä.
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2 Excelin objektimalli
Objektit ovat Excel-ohjelmoinnin perusta, koska Excelin toiminnot kohdistuvat objekteihin. Objekteja ovat esimerkiksi Workbook (työkirja), Worksheet (laskentataulukko) ja Range (solualue).
Excelin ohjaaminen VBA:n avulla on pääasiassa




objektien valitsemista ja niihin viittaamista (esimerkiksi solualueen valitseminen)
objekteihin liittyvien menetelmien käyttämistä (esimerkiksi solualueen sisällön tyhjentäminen)
objektien ominaisuuksien lukemista ja asettamista (esimerkiksi solualueen taustavärin
asettaminen).

Huomautus 1
Muistathan, että ohjelmat kirjoitetaan VBE:ssä, johon pääset Excel-työkirjasta näppäinyhdistelmällä ALT-F11. Jos työkirjaan ei ole nauhoitettu yhtään makroa, niin VBE ei sisällä työkirjaan liittyvää moduulia (Module), johon ohjelmia voisi kirjoittaa. Voit kuitenkin lisätä moduulin VBE:n
komennolla Insert→Module.
Huomautus 2
Kun kokeilet ohjelmia, niin kirjoita ne moduuliin Sub OhjelmanNimi() ja End Sub lauseiden väliin. Jos esimerkiksi haluat testata lausetta ActiveSheet.Range(”A1:C3”).Select (valitsee
solualueen A1:C3), niin voit kirjoittaa seuraavan ohjelman:
Sub AlueenValitseminen()
ActiveSheet.Range("A1:C3").Select
End Sub

Huomautus 3
Voit käynnistää ohjelman suoraan VBE:stä komennolla Run→Run Sub/User Form tai näppäimellä F5. Työkirjasta käsin voit käynnistää ohjelman komennolla Developer→Macros/Kehitystyökalut→Makrot.
Huomautus 4
Ohjelma voi keskeytyä jo ennen varsinaisen suorituksen alkua virheilmoitukseen Compile Error:



Jos napsautat virheilmoituksen OK-painiketta, niin pääset VBE:hen tekemään korjaukset.
Korjausten jälkeen voit käynnistää ohjelman suorituksen uudelleen.
Jos napsautat virheilmoituksen Help-painiketta, niin saat tietoa virheestä.

Ohjelma voi keskeytyä suorituksenaikaiseen virheeseen:





Jos napsautat virheilmoituksen End-painiketta, niin lopetat keskeytyneen ohjelman suorituksen.
Jos napsautat virheilmoituksen Debug-painiketta, niin pääset VBE:hen tarkastelemaan virheen tuottanutta ohjelman riviä. Voit korjata rivin ja jatkaa ohjelman suoritusta komennolla
Run→Continue tai näppäimellä F5. Jos et haluakaan jatkaa ohjelman suoritusta, niin lopeta
ohjelma komennolla Run→Reset.
Jos napsautat virheilmoituksen Help-painiketta, niin saat tietoa virheestä.
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2.1 Objektit ja kokoelmat
Objekteista ylimpänä on Application, joka vastaa itse Exceliä. Muut objektit ovat hierarkiassa
Application-objektin alapuolella. Esimerkiksi työkirja, laskentataulukko ja solualue seuraavat
hierarkiassa toisiaan:
Application
Workbook
Worksheet
Range
Osa objekteista on kokoelmia. Kokoelma on objekti, joka voi sisältää useita samaan luokkaan
kuuluvia objekteja. Esimerkiksi





Workbooks-kokoelma sisältää kaikki avoimet Workbook-objektit
Worksheets-kokoelma sisältää työkirjan Worksheet-objektit
Columns-kokoelma sisältää Column-objekteja (laskentataulukon sarakkeita)
Rows-kokoelma sisältää Row-objekteja (laskentataulukon rivejä).

2.2 Objektiin viittaaminen
Voit viitata objektiin kulkemalla objektihierarkian läpi käyttäen pistettä erotinmerkkinä. Seuraavassa viittaan ensimmäiseen laskentataulukkoon työkirjassa esim.xlsx.
Application.Workbooks("esim.xlsx").Worksheets(1)

Huomaa, että kokoelman sisällä olevaan objektiin voit viitata nimen tai järjestysnumeron perusteella:



nimen perusteella, kuten Workbooks(”esim.xlsx”)
järjestysnumeron perusteella, kuten Worksheets(1).

Koko objektihierarkiaa ei kaikissa tapauksissa tarvitse kirjoittaa näkyviin. Esimerkiksi Excel
useimmiten olettaa viittauksen Application-objektiin. Seuraavassa viittaan työkirjan esim.xlsx
laskentataulukon Sheet2 solualueeseen A1:C3 ilman näkyviin kirjoitettua viittausta Applicationobjektiin:
Workbooks("esim.xlsx").Worksheets("Sheet2").Range("A1:C3")

Jos työkirja on aktiivisena, niin Workbooks-viittauksen voi jättää pois. Jos laskentataulukko on
aktiivisena, niin Worksheets-viittauksenkin voi jättää pois. Aktiivisen laskentataulukon solualueeseen A1:C3 viittaamiseksi riittää:
ActiveSheet.Range("A1:C3")

Objektien löytäminen
Objektien jäljille pääset nauhoittamalla objektin valitsemisen, jolloin näet objektin nimen nauhoitetusta koodista.
Opettele myös käyttämään VBE:n Object Browseria. Pääset Object Browseriin valitsemalla
View→Object Browser tai F2-näppäimellä.
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Object Browserin vasemman yläkulman pudotusvalikosta kannattaa valita Excel, jos haluat tutkia nimenomaan Excel-objekteja. Yllä olen kirjoittanut hakuruutuun worksheets ja napsauttanut
kiikari-painiketta.
Pääset lukemaan valitun objektin ohjeita napsauttamalla ?-painiketta tai F1-näppäintä.

2.3 Menetelmät
Menetelmä on toiminto, jonka objekti voi suorittaa. Suorita menetelmä kirjoittamalla objektiin
viittaavan lausekkeen jälkeen piste ja menetelmän nimi.
Workbooks-objekti omaa esimerkiksi menetelmän Add. Uuden työkirjan luon Add-menetelmällä seuraavasti:
Workbooks.Add

Worksheet-objekti omaa esimerkiksi menetelmän Delete. Aktiivisen työkirjan kolmannen taulukon poistan Delete-menetelmällä seuraavasti:
Worksheets(3).Delete

Range-objekti omaa esimerkiksi menetelmän ClearFormats (tyhjentää muotoilut, mutta ei sisältöä). Voin tyhjentää muotoilut aktiivisen laskentataulukon soluista A1:C3 seuraavasti:
ActiveSheet.Range("A1:C3").ClearFormats

Menetelmien löytäminen
VBE auttaa sinua löytämään tarvittavan menetelmän. Kun kirjoitat objektin nimen ja sen perään
pisteen, niin VBE näyttää luettelon kyseisen objektin perään sopivista menetelmistä ja ominaisuuksista. Esimerkiksi seuraavassa olen kirjoittanut Range.
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Luetteloa voit selata nuolinäppäimillä. Voit myös kirjoittaa menetelmän aloituskirjaimen, jolloin
pääset suoraan kyseisellä kirjaimella alkaviin menetelmiin ja ominaisuuksiin. Kun haluttu menetelmä on kohdalla, voit napsauttaa TAB/SARKAIN -näppäintä, jolloin VBE kirjoittaa menetelmän
koodiisi.
Luettelossa on menetelmien lisäksi objektin ominaisuuksia, joihin palaan seuraavassa luvussa.
Esimerkiksi yllä Activate on menetelmä ja AddIndent on ominaisuus. Menetelmät ja ominaisuudet erotat toisistaan kuvakkeen perusteella.
Jos et saa ohjeluetteloita koodia kirjoittaessasi, niin tarkista Tools→Options→Editor -asetukset.
Itse käytän seuraavassa näkyviä asetuksia (ovat myös oletusasetukset).

Voit etsiä menetelmää myös Object Browserilla. Jos haet objektin Object Browserista, niin näet
objektiin liittyvät menetelmät ja ominaisuudet Members of -luettelossa:
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Pääset lukemaan Object Browserista valitun menetelmän ohjeita napsauttamalla ?-painiketta
tai F1-näppäintä.
Argumenttien määrittäminen
Monille menetelmille voit antaa argumentteja. Jos olet menetelmän nimen kohdalla koodissa,
niin F1-painikkeella pääset kyseisen menetelmän ohjeisiin. Ohjeista löydät menetelmän mahdolliset argumentit.
Argumentit annetaan menetelmän nimen jälkeen pilkuilla toisistaan erotettuna. Tarkastellaan
esimerkkinä Range-objektin PasteSpecial-menetelmää, joka liittää leikepöydän sisällön solualueelle. Kun olet kirjoittanut objektin ja menetelmän sekä välilyönnin, niin VBE näyttää mahdolliset argumentit. Joidenkin argumenttien kohdalla VBE näyttää mahdolliset argumentin arvot kuten seuraavassa Paste As -argumentin mahdolliset arvot:

PasteSpecial-mentelmän tapauksessa on siis neljä argumenttia:
Paste

Mitä liitetään (arvot, muotoilut jne.)

Operation

Tämän argumentin avulla liitäntään voidaan liittää operaatio (lisääminen, vähentäminen, kertominen, jakaminen)

SkipBlanks

Tämän argumentin arvoksi annetaan True, jos halutaan ettei tyhjiä soluja liitetä

Transpose

Tämän argumentin arvoksi annetaan True, jos halutaan kääntää rivit sarakkeiksi ja
sarakkeet riveiksi

Jos haluan liittää leikepöydän sisällön aktiivisesta solusta alkaen, arvoina ja samalla haluan kääntää rivit sarakkeiksi, niin voin käyttää lausetta:
ActiveCell.PasteSpecial xlPasteValues, , , True

Argumentit erotetaan toisistaan pilkuilla ja paikka jätetään myös niille argumenteille, joita ei
määritellä (joiden kohdalla siis tyydytään oletukseen). Jos liitettävien lukujen tiedetään olevan
arvoja, niin seuraava lausekin riittää.
ActiveCell.PasteSpecial , , , True

Usein on havainnollisempaa määritellä argumentit käyttäen argumenttien nimiä. Tällöin ei tarvitse erikseen jättää paikkaa tyhjäksi jätettäville argumenteille. Edellä voisin näin ollen käyttää
myös lausetta:
ActiveCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True

Huomaa, miten nimetyn argumentin asettamiseen käytetään yhtä suuruusmerkin edessä kaksoispistettä.
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Jos menetelmä palauttaa objektin tai arvon, niin argumentit täytyy sijoittaa sulkeiden sisään.
Esimerkiksi Range-objektin Resize-menetelmä palauttaa Range-objektin. Seuraavassa valitsen
menetelmän palauttaman Range-objektin (2 riviä ja 4 saraketta alkaen aktiivisesta solusta).
ActiveCell.Resize(2, 4).Select

Saman voin toteuttaa nimettyjä argumentteja käyttäen seuraavasti:
ActiveCell.Resize(RowSize:=2, ColumnSize:=4).Select

2.4 Ominaisuudet
Objekteilla on ominaisuuksia kuten koko, väri, sijainti jne. Ominaisuuden arvo asetetaan kirjoittamalla objektiin viittaavan lausekkeen jälkeen piste, ominaisuuden nimi, yhtä suuruusmerkki ja
uusi ominaisuuden arvo. Seuraava lause vaihtaa esim.xlsx-työkirjan toisen laskentataulukon nimen asettamalla Name-ominaisuudelle uuden arvon.
Workbooks("esim.xlsx").Worksheets(2).Name="OmaLaskenta"

Joitakin ominaisuuksia ei voi asettaa, vaan ainoastaan lukea.
Seuraavia Application-objektiin liittyviä ominaisuuksia tarvitaan usein.
ActiveWorkbook

Viittaa aktiiviseen työkirjaan

ActiveSheet

Viittaa aktiiviseen työkirjan sivuun (voi olla laskentataulukko tai kaavio/chart)

ActiveCell

Viittaa aktiiviseen soluun

Selection

Viittaa valittuna olevaan solualueeseen

ScreenUpdating

Näytön päivitys, joka voi saada arvokseen True tai False

WorksheetFunction

Ominaisuuden avulla voidaan käyttää Excelin funktioita

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa soluun A1 ’Otsikko’ (muuttaa solun Value-ominaisuutta) ja tiedät, että kirjoitushetkellä solu A1 on aktiivisena, niin voit käyttää lausetta
ActiveCell.Value="Otsikko"

Yllä olevassa ActiveCell-ominaisuus palauttaa arvonaan Range-objektin. Range-objektin Valueominaisuudelle asetetaan arvoksi ”Otsikko”.
Ohjelmat toimivat siistimmän näköisesti, jos ohjelman suorituksen ajaksi asetetaan näytön päivitys pois päältä lauseella
Application.ScreenUpdating=False

Viimeistään siinä vaiheessa, kun ohjelma on testattu ja todettu toimivaksi, kannattaa tämä lause
lisätä ohjelman alkuun. Näytön päivitys saadaan takaisin päälle lauseella
Application.ScreenUpdating=True

WorksheetFunction-ominaisuuden avulla voidaan käyttää Excelin funktioita ohjelmakoodissa.
Seuraava lause laskee solualueen A2:A5 lukujen keskiarvon Average-funktiota käyttäen:
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Application.WorksheetFunction.Average(ActiveSheet.Range("A2:A5"))

Jos funktio halutaan kirjoittaa soluun, niin käytetään Formula-ominaisuutta:
ActiveSheet.Range(”A10”).Formula=”=Average(A2:A5)”

Huomaa, että Excelin kieliversiosta riippumatta VBA-ohjelmissa käytetään englanninkielisiä
funktioiden nimiä.
Ominaisuuksien löytäminen
VBE auttaa sinua löytämään tarvittavan ominaisuuden. Kun kirjoitat objektin nimen ja sen perään pisteen, niin VBE tarjoaa luettelon kyseisen objektin menetelmistä ja ominaisuuksista. Esimerkiksi seuraavassa olen kirjoittanut Range.

Luetteloa voit selata nuolinäppäimillä. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden aloituskirjaimen, jolloin pääset suoraan kyseisellä kirjaimella alkaviin menetelmiin ja ominaisuuksiin. Kun haluttu
ominaisuus on kohdalla, voit napsauttaa TAB/SARKAIN -näppäintä, jolloin VBE kirjoittaa ominaisuuden koodiisi.
Voit etsiä ominaisuuksia myös Object Browserin avulla vastaavalla tavalla kuin menetelmiäkin.

2.5 Workbooks ja Workbook
Seuraavassa tarkastellaan joitain Workbooks-kokoelmaan ja Workbook-objektiin liittyviä menetelmiä ja ominaisuuksia. Lisätietoa löydät Object Browserin tai ohjetoiminnon kautta hakusanoilla Workbooks ja Workbook.
Uuden työkirjan luominen
Uusi työkirja luodaan Workbooks-kokoelman Add-menetelmällä:
Workbooks.Add

Uudesta työkirjasta tulee aktiivinen työkirja ja siihen voidaan viitata Application-objektin ActiveWorkbook-ominaisuudella.
Työkirja voidaan tallentaa Workbook-objektin SaveAs-menetelmällä. Tiedosto nimetään Filename-argumentin avulla.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="esim.xlsx"

Jos polkua ei määritellä, niin työkirja tallentuu oletuskansioon. Seuraavassa polku on määritelty:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Aki\esim.xlsx"
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Työkirjan avaaminen ja sulkeminen
Kun avaat työkirjan Workbooks-kokoelman Open-menetelmällä, niin avatusta työkirjasta tulee
Workbooks-kokoelman osa. Seuraava lause avaa oletuskansiosta työkirjan esim.xlsx.
Workbooks.Open Filename:="esim.xlsx"

Työkirjan sulkeminen onnistuu Workbook-objektin Close-menetelmällä:
Workbooks("esim.xlsx").Close

Jos työkirjaan on tehty muutoksia edellisen tallennuksen jälkeen, niin käyttäjältä kysytään, tallennetaanko tehdyt muutokset. Tallennus päätös voidaan tehdä myös ohjelman toimesta Closementelmän SaveChanges-argumentilla:
Workbooks("esim.xlsx").Close SaveChanges:=True

Close-menetelmällä voidaan sulkea kaikki avoinna olevat työkirjat:
Workbooks.Close

Jos suljettaviin työkirjoihin on tallentamattomia muutoksia, niin Excel kysyy käyttäjältä tallennetaanko muutokset.
Työkirjan aktivoiminen
Voit aktivoida avoinna olevan työkirjan Activate-menetelmällä:
Workbooks("esim.xlsx").Activate

Muistathan, että aktiiviseen työkirjaan voit viitata suoraan Application-objektin ActiveWorkbook-ominaisuutta käyttäen.
Työkirjan nimi polkuineen
Workbook-objektin FullName-ominaisuuden avulla saat selvillä työkirjan nimen tallennuspolkuineen. Seuraavalla lauseella kirjoitetaan aktiivisen työkirjan tallennuspolku soluun A1:
ActiveSheet.Range(”A1”).Value=ActiveWorkbook.FullName

2.6 Worksheets ja Worksheet
Seuraavassa tarkastellaan joitain Worksheets-kokoelmaan ja Worksheet-objektiin liittyviä menetelmiä ja ominaisuuksia. Lisätietoa löydät Object Browserin tai ohjetoiminnon kautta hakusanoilla Worksheets ja Worksheet.
Uuden taulukon luominen
Uusi taulukko luodaan Worksheets-kokoelman Add-menetelmällä. Seuraava lause luo uuden
laskentataulukon aktiivisen laskentataulukon vasemmalle puolelle:
ActiveWorkbook.Worksheets.Add

Before tai After –argumenteilla voit määritellä uuden laskentataulukon sijainnin. Esimerkiksi
seuraava luo uuden taulukon toisen taulukon-taulukon jälkeen.
ActiveWorkbook.Worksheets.Add After:=Worksheets(2)
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Voit nimetä taulukon määrittämällä Worksheet-objektin Name-ominaisuuden arvon. Seuraava
lause nimeää työkirjan kolmannen taulukon nimellä Yhteenveto:
ActiveWorkbook.Worksheets(3).Name="Yhteenveto"

Taulukon tuhoaminen, siirtäminen ja kopiointi
Voit tuhota taulukon Delete-menetelmällä, siirtää Move-menetelmällä ja kopioida Copy-menetelmällä. Esimerkiksi seuraava lause siirtää Yhteenveto-nimisen taulukon kolmannen taulukon
jälkeen:
Worksheets("Yhteenveto").Move After:=Worksheets(3)

Taulukon aktivoiminen
Voit aktivoida taulukon Activate-menetelmällä. Seuraava lause aktivoi Sheet2-nimisen taulukon:
Workbooks("esim.xlsx").Worksheets("Sheet2").Activate

Muistathan, että aktiiviseen taulukkoon voit viitata suoraan Application-objektin ActiveSheetominaisuutta käyttäen.
Taulukon suojaaminen
Jos taulukko on suojattu, niin ohjelma ei voi kirjoittaa taulukkoon ennen suojauksen purkamista.
Taulukon suojaus puretaan Unprotect-menetelmällä. Seuraavassa puretaan aktiivisen taulukon
suojaus:
ActiveSheet.Unprotect

Jos suojaus on tehty salasanaa käyttäen, niin suojaus voidaan purkaa ohjelmallisesti. Seuraavassa puretaan salasanalla hupi varustettu suojaus:
ActiveSheet.Unprotect Password:="hupi"

Taulukko voidaan suojata Protect-menetelmällä. Esim. seuraava suojaa aktiivisen taulukon salasanaa "hupi" käyttäen:
ActiveSheet.Protect Password:="hupi"

Kaaviot (Chart)
Huomaa, että Worksheets-kokoelma kattaa vain laskentataulukot. Työkirjassa voi olla kaaviovälilehtiä (Chart). Sheets-kokoelma pitää sisällään sekä laskentataulukot että kaaviot.
Harjoitus 2
a) Kirjoita ohjelma, joka luo aktiivisesta laskentataulukosta kolme kopiota ja nimeää kopiot
nimillä Kopio1, Kopio2 ja Kopio3.
b) Kirjoita ohjelma, joka luo uuden työkirjan, työkirjaan oman laskentataulukon kutakin kuukautta varten (tammikuu, helmikuu, jne.) ja lopuksi tallentaa työkirjan oletuskansioon nimellä kuukaudet.xlsx.
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2.7 Range
Yksi ohjelmoinnin tavallisimmista tehtävistä on solun tai solualueen määrittäminen ja jonkin toiminnon kohdistaminen siihen. Tämän vuoksi on tärkeää oppia erilaiset tavat viitata soluihin ja
solualueisiin. Lisätietoa löydät Object Browserin tai ohjetoiminnon kautta hakusanalla Range.
Range-objekti voi olla joko yksittäinen solu tai useamman solun muodostama alue. Ensimmäisenä kannattaa palauttaa mieleen ActiveCell ja Selection -ominaisuudet:



Application-objektin ActiveCell-ominaisuus viittaa aktiiviseen soluun
Application-objektin Selection-ominaisuus viittaa valittuna olevaan solualueeseen.

Jos ActiveCell tai Selection ei tule kysymykseen, niin tavallisimmat tavat viitata Range-objektiin
ovat:




Worksheet-objektin (tai Range-objektin) Range-ominaisuus
Worksheet-objektin (tai Range-objektin) Cells-ominaisuus
Range-objektin Offset-ominaisuus.

Range-ominaisuus
Voit viitata Range-objektiin Worksheet-objektin Range-ominaisuutta käyttäen. Esimerkiksi seuraava lause viittaa aktiivisen laskentataulukon solujen A1:D5 muodostamaan Range-objektiin:
ActiveSheet.Range("A1:D5")

Seuraava lause lihavoi kyseisen Range-objektin sisältämät solut (tarkkaan ottaen seuraava lause
asettaa Font-objektin Bold-omininaisuuden arvoksi True):
ActiveSheet.Range("A1:D5").Font.Bold = True

Seuraavassa taulukossa on erilaisia tapoja käyttää Range-ominaisuutta:
Viittaus:

Merkitys:
Solu A1
Range("A1:B5")
Solualue A1:B5
Range("C5:D9;G9:H16") Solualueet C5:D9 ja G9:H16
Range("A:A")
Sarake A
Range("1:1")
Rivi 1
Range("A:C")
Sarakkeet A, B ja C
Range("1:5")
Rivit 1, 2, 3, 4 ja 5
Range("1:1;3:3;8:8") Ensimmäinen, kolmas ja kahdeksas rivi
Range("A:A;C:C;F:F") Sarakkeet A, C ja F
Range(”Bonus”)
Bonus-niminen alue
Range ("A1")

Range-ominaisuutta voidaan käyttää myös Range-objektin yhteydessä. Tällöin viittaus tulkitaan
suhteessa Range-objektiin. Esimerkiksi seuraava viittaa aktiivisesta solusta katsottuna yksi sarake oikealle ja yksi rivi alaspäin.
ActiveCell.Range("B2")
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Range-objektin (yllä Range-objekti on yksi solu, johon ActiveCell-ominaisuus viittaa) ensimmäinen solu tulkitaan soluksi A1 ja Range-ominaisuuden viittaus suhteutetaan tähän ensimmäiseen
soluun.
Cells-ominaisuus
Cells-ominaisuutta kuten Range-ominaisuuttakin voit käyttää sekä Worksheet-objektille että
Range-objektille. Cells-ominaisuuden yhteydessä käytetään rivin ja sarakkeen järjestysnumeroa.
Esimerkiksi
ActiveSheet.Cells(6, 2)

viittaa aktiivisen laskentataulukon soluun B6 (rivi 6, sarake 2).
Jos Cells-ominaisuudelle annetaan vain yksi argumentti, niin silloin viitataan solun järjestysnumeroon. Esimerkiksi
ActiveSheet.Range("C1:E8").Cells(4)

viittaa soluun C2. Logiikka etenee seuraavasti: alueen C1:E8 solut ovat järjestyksessä C1, D1, E1,
C2 jne. Näin ollen C2 on alueen neljäs solu.
Cells-ominaisuutta voidaan käyttää myös ilman argumentteja, jolloin viitataan kaikkiin soluihin.
Seuraava siis viittaa kaikkiin aktiivisen laskentataulukon soluihin.
ActiveSheet.Cells

Offset-ominaisuus
Offset-ominaisuutta voidaan käyttää vain Range-objektille. Seuraava lause asettaa fonttikoon 8
soluun, joka on rivin alaspäin ja kolme saraketta oikealle aktiivisen laskentataulukon aktiivisesta
solusta.
ActiveCell.Offset(1, 3).Font.Size=8

Huomautus: Jos nauhoitat makron käyttäen suhteellisia viittauksia, niin nauhoitetut viittaukset
hyödyntävät Offset-ominaisuutta.
Muita tapoja viitata solualueeseen
Rows ja Columns -ominaisuuksien avulla voit viitata kokonaisiin riveihin ja sarakkeisiin. Seuraava komennossa viitataan Sheet1-laskentataulukon ensimmäiseen riviin ja kursivoidaan kaikki
kyseisen rivin solut:
Worksheets("Sheet1").Rows(1).Font.Italic = True

Seuraavassa taulukossa on joitakin rivi- ja sarakeviittauksia, joissa on käytetty Rows ja Columns
-ominaisuuksia.
Viittaus:
Rows(1)
Rows
Columns(1)
Columns("A")
Columns

Merkitys:
Ensimmäinen rivi
Kaikki laskentataulukon rivit
Ensimmäinen sarake
Ensimmäinen sarake
Kaikki laskentataulukon sarakkeet
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Jos käytät Rows tai Columns -ominaisuutta Range-oliolle, niin rivien numerot ja saraketunnukset tulkitaan suhteessa Range-objektin määrittämään alueeseen. Seuraava lause valitsee solualueen A2:D2.
ActiveSheet.Range("A1:D8").Rows(2).Select

Range-objektin CurrentRegion-ominaisuus palauttaa solualueen, jota ympäröivät tyhjät rivit ja
sarakkeet. Seuraava esimerkki laajentaa valinnan aktiivista solua ympäröiviin, tietoja sisältäviin
soluihin.
ActiveCell.CurrentRegion.Select

Yllä olevan lauseen voit muodostaa myös nauhoituksen yhteydessä valitsemalla
Home→Find&Select→Go To Special→Current Region/
Aloitus→Etsi ja valitse→Siirry määräten→Käytössä oleva alue
Esimerkkejä
Erilaisia viittaustapoja kannattaa harjoitella. Harjoittelu sujuu parhaiten kirjoittamalla ohjelmia,
jotka valitsevat viitatun solualueen Select-menetelmällä. Tällöin voidaan tarkistaa onko viittaus
se mitä tarkoitettiin. Tavallisten viittausten lisäksi kannattaa kokeilla myös seuraavia:
Vastaa näppäinyhdistelmää CTRL+SHIFT+alanuoli:
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select

Vastaa näppäinyhdistelmää CTRL+SHIFT+ylänuoli:
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlUp)).Select

Vastaa näppäinyhdistelmää CTRL+SHIFT+oikea nuoli:
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlToRight)).Select

Vastaa näppäinyhdistelmää CTRL+SHIFT+vasen nuoli:
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlToLeft)).Select

Vastaa näppäinyhdistelmää CTRL+SHIFT+*:
ActiveCell.CurrentRegion.Select

Laskentataulukon käytössä oleva alue (voi olla yllättävän laaja, koska se voi sisältää aiemmin
tyhjennettyjä soluja tai tyhjiä soluja, joihin on kohdistettu jokin muotoilu):
Range(Range("A1"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select

Valittuja soluja vastaavat sarakkeet:
Selection.EntireColumn.Select

Valittuja soluja vastaavat rivit:
Selection.EntireRow.Select

Kaikki aktiivisen laskentataulukon solut:
Cells.Select
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Harjoitus 3
Tee ohjelma, joka kopioi ennen ohjelman suorittamista valittuna olleen alueen uuteen
Transpoosi-nimiseen laskentataulukkoon siten että taulukon rivit ja sarakkeen vaihtavat paikkaa.
Harjoitus 4
Tee ohjelma, joka lisää aktiiviseen soluun kommentin ”Tarkistettu ” & Date. Voit nauhoittaa
kommentin lisäämisen (napsauta hiiren oikeaa painiketta aktiivisen solun päällä ja valitse Insert
Comment/Lisää kommentti) ja täydentää nauhoitettua ohjelmaa tutkittuasi ensin Commentobjektiin liittyvää ohjetoimintoa. Date-funktiolla saat kommenttiin lisäyspäivän päivämäärän.

2.8 With - End With -rakenne
Jos kohdistat useita toimia samaan objektiin, niin kannattaa käyttää With - End With –rakennetta. Esimerkiksi seuraava nauhoitettu makro asettaa fontin ominaisuuksia Font-objektille:
Sub AsetaFontti()
With Selection.Font
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Regular"
.Size = 10
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleSingle
.Color = 255
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontNone
End With
End Sub

Käytännössä kannattaa hyödyntää With - End With –rakennetta aina kun mahdollista, koska
With - End With –rakenne tehostaa ohjelman toimintaa.
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2.9 For Each - Next -rakenne
For Each - Next -rakenteen avulla voit käydä lävitse kokoelman kaikki objektit.
Esimerkiksi seuraava ohjelma käy läpi kaikki ennen makron suorittamista valittuna olleet solut ja
laskee niiden viereen arvonlisäverolliset (arvonlisävero 24 %) hinnat:
Sub Verollinen()
For Each Solu In Selection
Solu.Offset(0, 1).Value = Solu.Value * 1.24
Next Solu
End Sub

’Solu’ on muuttujan nimi ja sen tilalla voisi olla muukin nimi (muuttujista lisää luvussa 3). Huomaa, että VBA:ssa käytetään desimaalipistettä (ei pilkkua). Seuraava ohjelma laskee verottomat
hinnat valittujen solujen vasemmalle puolelle:
Sub Veroton()
For Each Solu In Selection
Solu.Offset(0, -1).Value = Solu.Value / 1.24
Next Solu
End Sub

Harjoitus 5
Tee ohjelma, joka kopioi ennen ohjelman suoritusta valittuna olleen alueen hintatiedot alueen
alapuolelle (väliin 2 tyhjää riviä) ja alentaa kopiossa hintoja 10 %. Lisäksi ohjelman tulee lisätä
kopion yläpuolella olevalle tyhjälle riville otsikko ”10 prosentilla alennetut hinnat”.
Vinkki: Valitun alueen rivien lukumäärän saat selville lauseella
Selection.Rows.Count

Harjoitus 6
Tee ohjelma, joka poistaa kaikki laskentataulukkoon lisätyt kommentit. Tämä sopii hyvin harjoituksessa 4 tehdyn ohjelman kaveriksi.
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Harjoitus 7
Ensimmäisessä luvussa nauhoitettiin harjoituksena kutakuinkin seuraavanlainen ohjelma:
Sub UusiKuukausi()
ActiveSheet.Copy After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Unprotect
Columns("A:A").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Range("C6").Select
Selection.Copy
Range("A6").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("C6").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]+1"
ActiveSheet.Name = MonthName(Range("C6").Value)
Range("I10:I13").Select
Selection.Copy
Range("A10:A13").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("C10:G12").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents
Columns("A:A").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Range("C10").Select
End Sub

Lue ohjelma rivi riviltä pyrkien samalla ymmärtämään kussakin lauseessa käytetyt objektit, menetelmät ja ominaisuudet. Yksinkertaista ja selkiytä nauhoittamalla tuotettua koodia. Yksinkertaistettu versio voisi näyttää esimerkiksi seuraavalta:
Sub UusiKuukausiSiistitty()
ActiveSheet.Copy After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Unprotect
Range("C6").Copy
Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("C6").Formula = "=A6+1"
ActiveSheet.Name = MonthName(Range("C6").Value)
Range("I10:I13").Copy
Range("A10:A13").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("C10:G12").ClearContents
ActiveSheet.Protect
Range("C10").Select
End Sub

Nauhoitetusta koodista kannattaa aina siivota tarpeettomat solualueiden valitsemiset. Toiminnot voidaan yleensä toteuttaa ilman solujen valitsemista. Tarpeettomia argumentteja kannattaa
myös karsia (jos tyydytään oletuksiin). Yllä on myös poistettu A-sarakkeen näkyväksi tekeminen
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ja piilottaminen, koska ohjelmasta käsin voidaan operoida A-sarakkeessa vaikka se onkin piilotettu.
Harjoitus 8
Tee ohjelma, joka haistaa aktiivisen solun ympärillä olevan aineiston ja laskee aineiston alapuolelle (väliin yksi tyhjä rivi) kunkin sarakkeen keskiarvon, keskihajonnan, minimin ja maksimin.
Voit rakentaa ohjelman esimerkeistä löytyvään aineisto.xlsx -työkirjaan.

2.10 Chart-objekti
Kaavioihin liittyy paljon objekteja, menetelmiä ja ominaisuuksia. Tilannetta ei helpota se, että
osaan asioista ei pääse käsiksi nauhoittamalla (osa toiminnoista ei nauhoitu versiossa Excel
2007, mutta tähän on tullut korjaus versiossa Excel 2010). Kaavioiden yhteydessä Object Browseria ja Help-toimintoa täytyy jaksaa sinnikkäästi tutkiskella.
Laskentataulukkoon upotettu kaavio on Chart-objekti ja se sijoittuu objektihierarkiassa seuraavasti:
Application
Workbook
Worksheet
ChartObject
Chart
Laskentataulukkoon upotetut kaaviot kuuluvat sekä ChartObjects että Shapes -kokoelmiin. Itse
kaavio on Chart-objekti. Chart-objektiin liittyviin menetelmiin ja ominaisuuksiin kannattaa tutustua Help-toiminnon avulla. Keskeisiä Chart-objektiin liittyviä toimintoja ovat mm. seuraavat:
 SetSourceData, jonka avulla voidaan määrittää kaavion lähdetiedot (mitä tietoja kaaviossa
esitetään)
 Axes, jonka avulla päästään käsiksi kaavion akseleihin
 SeriesCollection, jonka avulla päästään käsiksi kaavion arvosarjoihin
 SetElement, jonka avulla voidaan asettaa monia kaavion elementtejä
 ChartGroups, jonka avulla päästään käsiksi kaavion arvosarjaryhmiin, esim. pylväiden välisen tyhjä tilan määrittämiseksi.
Seuraavan esimerkin avulla pääset hyvään alkuun kaavioiden kanssa.
Esimerkki
Otetaan tehtäväksi laatia yksinkertainen vaakapylväskaavio seuraavasta taulukosta:
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Kaavion luontiin voidaan käyttää Shapes-kokoelman AddChart-menetelmää. Shapes-kokoelman
AddChart-menetelmän yhteydessä voidaan määrätä kaaviotyyppi, kaavion vasemman yläkulman sijainti ja kaavion koko. Lisätietoa löydät AddChart-menetelmän ohjetoiminnosta.
Esimerkkimme tapauksessa kaavio voidaan luoda lauseella:
ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlBarClustered, Range("E2").Left, Range("E2").Top).Select

Kaaviotyypiksi määritetään vaakapylväskuvio (xlBarClustered) ja kaavion vasen yläkulma määritellään solun E2 vasempaan yläkulmaan. Range(”E2”).Left palauttaa solun E2 vasemman reunan
sijainnin ja Range(”E2”).Top palauttaa solun E2 yläreunan sijainnin. Kaavion koko on jätetty
määrittelemättä, jolloin käytetään oletusarvoja leveys 354 kuvapistettä ja korkeus 210 kuvapistettä. Luotu kaavio valitaan lauseen loppuun lisätyn Select-menetelmän avulla.
Jos kaavio on valittuna, niin siihen voidaan viitata ActiveChart-ominaisuudella.
Kaavion lähteenä oleva solualue osoitetaan Chart-objektin SetSourceData-menetelmällä. Seuraava lause määrittelee kaavion lähteeksi solualueen C3:C7 ja määrittää edelleen, että arvosarja
tulee sarakkeesta (xlColumns).
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("$C$3:$C$7"), PlotBy:= xlColumns

SetSourceData-menetelmän seurauksena Excel piirtää arvosarjan, mutta varmuuden vuoksi arvosarjat ja arvosarjan luokat kannattaa määritellä Series-objektin Values ja XValues -ominaisuuksien arvoiksi. Seuraavassa arvosarjaksi määritellään solujen C3:C7 tiedot ja luokka-akselin
otsikoiksi solujen A3:A7 tiedot. Kaavion arvosarjaan eli Series-objektiin päästään käsiksi SeriesCollection-menetelmän avulla.
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = Range("C3:C7")
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = Range("A3:A7")

Seuraavassa on koottu ohjelmaksi edellä kuvatut toimet. Samalla on tehty lisämäärityksiä:






Selitettä (Legend) ei näytetä
Pylväiden vieressä näytetään pylvään arvo
Pylväiden väliin jääväksi tyhjäksi tilaksi asetetaan 50 % pylvään leveydestä
Arvoakselin luvut muotoillaan (prosenttimuoto, ei desimaaleja)
Arvoakselille asetetaan otsikko, jossa esiintyy solusta B8 haettu vastausten kokonaismäärä.

Sub KaavionLuonti()
ActiveSheet.Shapes.AddChart(xlBarClustered, Range("E2").Left, Range("E2").Top).Select
With ActiveChart
.SetSourceData Source:=Range("$C$3:$C$7"), PlotBy:= xlColumns
.SeriesCollection(1).Values = Range("C3:C7")
.SeriesCollection(1).XValues = Range("A3:A7")
.SetElement msoElementLegendNone
.SetElement msoElementDataLabelOutSideEnd
.ChartGroups(1).GapWidth = 50
.Axes(xlValue).TickLabels.NumberFormat = "0 %"
.Axes(xlValue).HasTitle = True
.Axes(xlValue).AxisTitle.Caption = "Prosenttia (n=" & Range("B8").Value & ")"
End With
End Sub

Löydät esimerkissä käytetyn taulukon ja ohjelman esimerkkitiedostosta kaavio.xlsm.
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Huomautus
Excel tarjoaa joukon valmiita vakioita (xl-alkuisia), joita voidaan käyttää menetelmien argumentteina tai ominaisuuksien arvoina. Esimerkiksi edellisessä esimerkissä käytettiin vakioita xlBarClustered, xlColumns ja xlValue. Vakioiden arvot selviävät nauhoittamalla tai kyseiseen menetelmään tai ominaisuuteen liittyvän ohjetoiminnon kautta.
Myös Office-paketti tarjoaa joukon Office-paketin ohjelmille yhteisiä vakioita. Esimerkiksi edellisessä esimerkissä käytettiin vakioita msoElementLegendNone, msoElementDataLabelOutSideEnd. Chart-objektin SetElement-menetelmän yhteydessä on käytettävissä toista sataa vakiota. Vakion nimestä yleensä selviää vakion käyttötarkoitus. Kun olet kirjoittamassa koodia ActiveChart.SetElement, niin saat käyttöösi luettelon tarjolla olevista vakioista (jos et saa, niin varmista VBE:n Tools→Options→Editor -toiminnolla, että Auto-toiminnot ovat käytössä).
Harjoitus 9
Täydennä kaavio.xlsm -esimerkin makroa siten että se piirtää vaakapylväskaavion alapuolelle
myös piirakkakaavion.
Harjoitus 10
Työkirjassa palaute.xlsx on asiakaspalvelupäällikölle viikoittain saapuva raportti asiakaspalautteesta. Asiakaspalvelupäällikkö saa raportin joka viikko täsmälleen samanmuotoisena. Tee ohjelmat, joiden avulla asiakaspalvelupäällikkö voi helposti suorittaa seuraavat toimet:
1. Lisätä jokaiseen kaavioon otsikoksi kaavioon liittyvän taulukon otsikon.
Muuttujien käyttöön perehdytään vasta seuraavassa luvussa, mutta esimakua voidaan ottaa
tässä tehtävässä. Taulukot toistuvat 15 rivin välein, joten taulukoiden otsikotkin toistuvat 15
rivin välein. Aseta muuttujan rivi arvoksi 2 lauseella rivi=2. Kun käyt ohjelmassa kaavioita
läpi for each – next -rakenteella, niin lisää muuttujan rivi arvoa jokaisen kaavion jälkeen lauseella rivi=rivi+15. Näin sinulla on koko ajan käytettävissäsi ajan tasalla oleva rivinumero,
jota voit käyttää viitatessasi taulukon otsikon sisältävälle riville.
2. Tulostaa kaikki kaaviot kukin omalle sivulleen.
Korvaa ohjelman testausvaiheessa Print-menetelmä PrintPreview-menetelmällä paperin
säästämiseksi. PrintPreview-näkymässä voit siirtyä seruaavaan kaavioon ESC-näppäimellä.
3. Luoda kuvista diaesitys viikkopalaverissa näytettäväksi.
Itse asiassa voit käyttää 2.-kohdassa luomaasi ohjelmaa (PrintPreview-menetelmä). Lisää
ohjelman alkuun lause
Application.DisplayFullScreen = True

ja ohjelman loppuun lause
Application.DisplayFullScreen = False

Esityksessä seuraavaan kaavioon voidaan siirtyä tai ESC-näppäimellä.
Jos huomaat ohjelmassa häiritsevää näytön vilkkumista, niin kokeile lausetta
Application.ScreenUpdating=False
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Yhteenveto
Luettuasi luvun 2 ja harjoiteltuasi opittuja taitoja, sinä









tunnet ja osaat käyttää joitain Excelin objekteja (object)
tunnet ja osaat käyttää joitain objekteihin liittyviä menetelmiä (method)
tunnet ja osaat käyttää joitain objekteihin liittyviä ominaisuuksia (property)
tunnet ja osaat käyttää joitain objektien kokoelmia (collection)
toivottavasti hallitset hyvin Range-objektit ja niihin tehtävät viittaukset
osaat hyödyntää with – end with rakennetta objektin ominaisuuksien asettamiseen
osaat käsitellä useita samaan kokoelmaan kuuluvia objekteja peräkkäin for each – next rakenteella
osaat hyödyntää Object Browseria (F2), ohjetoimintoja (F1) ja koodin kirjoituksen aikaisia
avusteita.

Objektien, menetelmien ja ominaisuuksien käyttö ei kuitenkaan vielä anna enempää kuin Excelillä voi tavallisestikin tehdä. Varsinainen ohjelmoinnin voima piilee ohjelmointikielen ehto- ja
toistorakenteissa, joiden avulla ohjelma tekee päätöksiä käyttäjän puolesta ja toistaa rutiinitehtäviä väsymättä halutun määrän kertoja. Näihin ja moniin muihin ohjelmointikielen perusasioihin tutustutaan seuraavassa luvussa.
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3 VBA
Tässä luvussa tutustumme VBA:n perusasioihin:




Muuttujat ja vakiot: Ohjelman suorituksen aikana tietoa tallennetaan tilapäisesti muistiin
muuttujien ja vakioiden avulla.
Funktiot: VBA sisältää joukon valmisfunktioita.
Ehto ja toistorakenteet: Kaikissa ohjelmointikielissä on samantyyppiset ohjausrakenteet
ehtolauseiden ja toistosilmukoiden toteuttamiseen. Ohjausrakenteiden avulla voidaan
saada ohjelmat tekemään päätöksiä (ehtorakenteet) ja toistamaan toimia väsymättä haluttu määrä kertoja (toistorakenteet). Kyseisiä asioita ei voi toteuttaa makroja nauhoittamalla.

3.1 Muuttujat
Ohjelman tarvitsemia tai laskemia tietoja voidaan tallentaa muuttujien arvoiksi. Muuttujien
määrittely etukäteen kannattaa ottaa tavaksi. Voit jopa pakottaa itsesi määrittelemään kaikki
muuttujat etukäteen:
1.
2.
3.
4.

Valitse VBE:ssä Tools→Options
Valitse Editor-välilehti
Merkitse ruutu Require Variable Declaration
OK.

Kun Require Variable Declaration määrittely on voimassa, niin kaikkien uusien moduulien ensimmäisellä rivillä on lause Option Explicit, joka tarkoittaa nimenomaan pakollista muuttujien
määrittelyä. Pakollisesta muuttujien määrittelystä on seuraavia etuja:



Et voi vahingossa sotkea ohjelman toimintaa väärin kirjoitetuilla muuttujien nimillä, koska
VBE ei hyväksy nimiä, joita ei ole määritelty.
Tehostat ohjelmien toimintaa ja säästät muistitilaa määrittelemällä muuttujille asianmukaisen tietotyypin.

Muuttujat määritellään yleensä Dim-lauseella. Esimerkiksi seuraavassa määritellään muuttujat
BonusProsentti, Myynti ja Bonus. Muuttujien tietotyypiksi määritellään Double.
Sub LaskeBonus()
Dim BonusProsentti As Double
Dim Myynti As Double
Dim Bonus As Double
BonusProsentti = Range("C15").Value
Myynti = Range("H13").Value
Bonus = BonusProsentti * Myynti
MsgBox "Bonus on " & Bonus & " euroa"
End Sub

Ohjelmassa käytetään VBA-funktiota MsgBox, jonka avulla voidaan näyttää ohjelman käyttäjälle
tietoja. VBA-funktioihin palataan myöhemmin tässä luvussa.
Muuttujan tietotyypiksi kannattaa valita tilanteeseen sopiva ja mahdollisimman vähän muistitilaa kuluttava tietotyyppi. Yleisimmin käytetyt tyypit ovat seuraavan taulukon mukaiset.
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Tietotyyppi
Boolean
Byte
Integer
Long
Double

Muistitilan tarve
2 tavua
1 tavu
2 tavua
4 tavua
8 tavua

Currency
Date
Object
String (pituus voi vaihdella)
String (kiinteä pituus)
Variant

8 tavua
8 tavua
4 tavua
10 tavua + merkkijono
merkkijonon pituus
16 tavua tai enemmän

Arvoalue
True tai False
0 – 255
Kokonaisluku välillä -32.768 – 32.767
Kokonaisluku välillä -2.147.483.648 – 2.147.483.647
-1,79769313486232E308 – -4,94065645841247E-324
4,94065645841247E-324 –1,79769313486232E308
-922.337.203.685.477,5808 – 922.337.203.685.477,5807
Tammikuun 1. vuonna 0100 – Joulukuun 31. vuonna 9999
Mikä tahansa objekti
0 – noin 2 miljardia merkkiä
1 – noin 65.400 merkkiä
Jos muuttjan tyyppiä ei määritellä, niin se on Variant

Lisätietoa ohjetoiminnosta esimerkiksi hakusanalla data type.
Kokonaislukujen tapauksessa käytetään tietotyyppejä Byte, Integer ja Long aina sen mukaan
kuinka suuria kokonaislukuja on tarkoitus käsitellä. Long on suositeltava myös niissä tapauksissa, joissa Integer riittäisi, koska nykyiset versiot muuntavat Integer-muuttujat joka tapauksessa Long-muuttujiksi.
Koska Excelin taulukoissa käyttämä lukumuoto vastaa Double-tietotyyppiä, niin tätä on suositeltavaa käyttää taulukkolaskennassa. Double-tietotyyppiä käytettäessä tulosten tarkkuus pysyy
samana kuin muutenkin Exceliä käytettäessä.
Object-muuttujat
Jos samaa objektia käytetään ohjelmassa useita kertoja, niin objektin sijoittaminen Object-tyyppisen muuttujan arvoksi nopeuttaa ohjelman toimintaa. Objektin sijoittaminen Object-tyyppisen muuttujan arvoksi tehdään Set-lausetta käyttäen. Esimerkiksi seuraava lause sijoittaa solualueen Range-tyyppisen muuttujan arvoksi:
Set OmaAlue=Range(”A1:D5”)

Seuraava ohjelma tuottaa satunnaislukuja aktiivisen laskentataulukon solualueelle A1:D5 ja lihavoi solualueen:
Sub Satunnaisluvut()
Dim OmaAlue As Range
Dim Solu As Range
Set OmaAlue = Range("A1:D5")
For Each Solu In OmaAlue
Solu.Value = Rnd
Next Solu
OmaAlue.Font.Bold = True
End Sub

Ohjelmassa käytetään kahta Object-tyyppistä muuttujaa (OmaAlue ja Solu). Ohjelmassa käytetty Rnd-funktio on VBA-funktio, joka tuottaa satunnaisluvun. VBA-funktioihin palataan myöhemmin tässä luvussa.
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Merkkijonot
Merkkijonomuuttuja voi olla kiinteämittainen tai vaihtelevamittainen. Seuraavassa määritellään
kiinteämittainen 10 merkin mittainen merkkijonomuuttuja ja vaihtelevamittainen merkkijonomuuttuja:
Dim OmaMerkkijono1 As String*10
Dim OmaMerkkijono2 As String

Seuraavassa ohjelmassa merkkijonoon sijoitetaan teksti ”Tallennuspolku ” ja FullName-ominaisuuden arvo. Lopuksi merkkijono näytetään käyttäjälle MsgBox-funktiota käyttäen.
Sub TallennusPolku()
Dim OmaMerkkijono As String
OmaMerkkijono = "Työkirjan tallennuspolku " & _
ActiveWorkbook.FullName
MsgBox OmaMerkkijono
End Sub

Taulukkomuuttujat
Taulukkomuuttujaan voidaan sijoittaa useita arvoja. Yksiulotteisen taulukon arvoihin viitataan
järjestysnumeron perusteella. Esimerkiksi OmaTaulukko(3) viittaa OmaTaulukko-muuttujan kolmanteen arvoon (tai neljänteen arvoon, jos numerointi on aloitettu nollasta). Yksiulotteinen 6paikkainen taulukkomuuttuja voidaan määritellä seuraavasti:
Dim OmaTaulukko(1 To 6) As Long

Yllä määriteltyyn muuttujaan voidaan sijoittaa kokonaislukuja, esimerkiksi
OmaTaulukko(2)=5

Kaksiulotteinen taulukkomuuttuja voidaan määritellä seuraavasti:
Dim OmaTaulukko(1 To 100, 1 To 3) as Long

Kaksiulotteiseen taulukkomuuttujaan voidaan sijoittaa arvo seuraavasti:
OmaTaulukko(30,1)=15

Vastaavalla tavalla voidaan määritellä myös useampiulotteisia taulukoita.
Jos taulukon koko määräytyy vasta ohjelman suorituksen aikana, niin taulukko voidaan määrittää kooltaan avoimeksi:
Dim OmaTaulukko()

Ohjelman suorituksen aikana voit määrittää taulukon koon esimerkiksi ohjelmassa lasketun
muuttujan arvon suuruiseksi:
ReDim OmaTaulukko(1 To x)

Seuraavassa esimerkissä määritellään OmaTaulukko(), jonka koko määräytyy vasta ohjelman
suorituksen aikana. Taulukkoon luetaan aktiivisen solun ympärillä olevan taulukon sarakeotsikot.
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Sub OtsikotTalteen()
Dim SarakkeidenLkm As Long
Dim OmaTaulukko() As String
Dim Sarake As Range
SarakkeidenLkm = ActiveCell.CurrentRegion.Columns.Count
ReDim OmaTaulukko(1 To SarakkeidenLkm)
For Each Sarake In ActiveCell.CurrentRegion.Columns
OmaTaulukko(Sarake.Column) = Sarake.Cells(1).Value
Next Sarake
End Sub

Taulukkomuuttujien käyttöön tarvitaan useimmissa tapauksissa toistorakenteita. Palataankin
taulukkomuuttujiin esimerkkien muodossa toistorakenteiden yhteydessä.
Muuttujien ala ja elinkaari
Ohjelman sisällä Dim-lauseella määritelty muuttuja on käytettävissä vain kyseisen ohjelman sisällä. Muuttuja häviää olemasta End Sub -lauseen jälkeen.
Moduulin alussa (ennen ohjelmia) Dim-lauseella määritelty muuttuja on käytettävissä kaikissa
kyseisen moduulin ohjelmissa ja se säilyttää arvonsa niin kauan kuin työkirja auki.
Moduulin alussa (ennen ohjelmia) Public-lauseella määritelty muuttuja on käytettävissä myös
muiden työkirjaan liittyvien moduulien ohjelmissa.

3.2 Vakiot
Ohjelman luettavuutta ja päivitettävyyttä voidaan parantaa vakioiden käytöllä. Jos ohjelmassa
esimerkiksi useissa kohdin käytetään pääomatuloveroprosenttia 0,30, niin on syytä määritellä se
vakioksi:
Const VeroProsentti as Double = 0.30

Ohjelmassa voidaan tämän jälkeen käyttää vakiota VeroProsentti aina kun tarvitaan veroprosenttia. Jos veroprosentti myöhemmin muuttuu, niin ohjelman päivittämiseksi riittää vakion
määrittelyn muuttaminen.

3.3 VBA:n valmisfunktiot
VBA:ssa on sisäänrakennettuja funktioita. Kun kirjoitat ohjelmaa, niin saat luettelon VBA-funktioista kirjoittamalla VBA. (VBA ja perään piste). Jos tämä ei toimi, niin varmista että Auto List
Members –asetus on päällä (Tools→Options→Editor).
Object Browserissa löydät funktiot helpoiten valitsemalla kirjastoksi (Library) VBA. Funktioita
löytyy luokista Conversion, DateTime, FileSystem, Financial, Information, Interaction, Math ja
Strings.
Funktiot löydät ohjetoiminnosta esimerkiksi hakusanalla functions visual basic.
Esimerkiksi Harjoituksessa 1 nauhoitettuun makroon, jossa alustettiin seuraavan kuukauden
myyntiraportti, lisättiin seuraava lause:
ActiveSheet.Name = MonthName(Range("C6").Value)
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MonthName-funktio palauttaa solussa C6 olevaa kuukauden numeroa vastaavan kuukauden
nimen.
MsgBox-funktio on kätevä varsinkin ohjelmien testausvaiheessa. MsgBox-funktio tuottaa käyttäjälle ilmoituksen. Ilmoituksessa voidaan näyttää esimerkiksi jonkin ohjelmassa käytetyn muuttujan sen hetkinen arvo. Seuraava lause näyttää käyttäjälle OmaMuuttuja-nimisen muuttujan
arvon. Ohjelman suoritus jatkuu vasta kun käyttäjä kuittaa ilmoituksen OK-painikkeella.
MsgBox OmaMuuttuja

MsgBox-funktion ohjetoiminnosta selviää, että argumentteina voidaan määritellä ilmoituksessa
näkyvä teksti, painikkeet, kuvake ja otsikko. Esimerkiksi seuraavassa määritellään näytettäväksi
ilmoitus, jossa on kaksi painiketta (Yes ja No), kysymysmerkkikuvake (vbQuestion) ja jonka otsikkona on ”Kysymys”.
Sub Kysymys()
Dim Vastaus As Integer
Vastaus = MsgBox(prompt:="Haluatko jatkaa", _
Buttons:=vbYesNo + vbQuestion, Title:="Kysymys")
End Sub

Tuloksena on seuraavannäköinen ilmoitus.

Valitun painikkeen arvo voidaan tallentaa Integer-tyyppiseen muuttujaan. Varsinainen hyöty
vastauksesta saadaan vasta kun opitaan ehtorakenteita, joiden avulla ohjelma voi jatkua eri tavoin valitusta painikkeesta riippuen.
MsgBox-funktion mahdolliset painikkeet eri tilanteissa palauttamat arvot löydät funktion ohjetoiminnosta.
InputBox-funktiolla voidaan pyytää käyttäjän kirjoittamaa tietoa. Tieto voidaan tallentaa Stringtyyppiseen muuttujaan. Suosittelen kuitenkin käyttämään mieluummin Application-objektin
InputBox-menetelmää, jota käytettäessä voidaan etukäteen määritellä kysyttävän tiedon
tyyppi. Seuraavassa esimerkissä kysytään käyttäjän nimeä ja sijoitetaan se Nimi-muuttujan arvoksi. Lopuksi nimi näytetään MsgBox-funktion avulla.
Sub KysyNimi()
Dim Nimi As String
Nimi = Application.InputBox(Prompt:="Kirjoita nimesi:", _
Title:="Kysy nimi", Default:="Aku Ankka", Type:=2)
MsgBox Prompt:=Nimi, Buttons:=vbExclamation, Title:="Nimesi on"
End Sub
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InputBox-menetelmän argumentteihin kannattaa tutustua ohjetoiminnon kautta (kirjoita hakusanaksi Application.InputBox). Älä sekoita InputBox-menetelmää InputBox-funktioon. InputBox-funktion käyttömahdollisuudet ovat rajoitetummat, koska vastaanotettavan tiedon tyyppiä
ei voi määritellä. InputBox-menetelmällä vastaanotettavan tiedon tyyppi voidaan määrittää
Type-argumentin avulla.
Value
0
1
2
4
8
16
64

Meaning
A formula
A number
Text (a string)
A logical value (True or False)
A cell reference, as a Range object
An error value, such as #N/A
An array of values

Harjoitus 11
Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä aluetta, jolla sijaitsevat hinnat alennetaan ja kysyy sen jälkeen kuinka paljon hintoja alennetaan. Lopuksi ohjelma kopioi hintatiedot alueen alapuolelle
(väliin 2 tyhjää riviä) ja alentaa kopiossa hintoja annetun prosentin mukaisesti. Lisäksi ohjelman
tulee lisätä kopion yläpuolella olevalle tyhjälle riville otsikko ”x prosentilla alennetut hinnat”.
(Vertaa harjoitus 5). Käytä asianmukaisia muuttujien määrittelyitä.

3.4 VBA:n ehtorakenteita
If - Else - ElseIf
If-rakenteessa testataan ehtoa ja testin perusteella ratkeaa, mitä ohjelma tekee seuraavaksi.
Seuraavassa käytetään VBA-funktioita Now ja Weekday palauttamaan tämän hetkisen viikonpäivän numero (sunnuntai=1). Jos on sunnuntai, niin ohjelma sulkee Excelin. If-rakenteen päättää End If.
Sub SunnuntaiPoliisi()
If Weekday(Now) = 1 Then
MsgBox "Älä istu koneen ääressä sunnuntaina!"
Application.Quit
End If
End Sub

If rakennetta voidaan laajentaa Else-osalla. Seuraavassa ohjelmassa käytetään VBA-funktiota
Time, joka palauttaa ajan desimaalilukuna. If-lauseessa testataan onko aika pienempi kuin 0,5
(eli kello on vähemmän kuin 12). Jos testin tulos on True (testi palauttaa arvon, joka on Boolean-tyyppinen eli True tai False), niin ohjelma suorittaa Then-sanan jälkeisen lauseen (lauseita
voisi olla useampiakin). Jos testin tulos on False, niin ohjelma suorittaa Else-sanan jälkeisen lauseen (lauseita voisi olla useampiakin).
Sub Tervehdys()
If Time < 0.5 Then
MsgBox "Hyvää Huomenta"
Else
MsgBox "Hyvää Päivää"
End If
End Sub
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If-rakennetta voidaan laajentaa ElseIf-osalla. Seuraava ohjelma heittää arpakuutiota. Toiminta
perustuu siihen, että Rnd-funktion palauttama satunnaisluku on aina suurempi tai yhtä suuri
kuin 0 ja pienempi kuin 1 ja mikä tahansa luku tältä alueelta on yhtä todennäköinen. Silmäluku 1
voidaan asettaa vastaamaan satunnaislukuja, jotka ovat pienempiä kuin 1/6, silmäluku 2 voidaan asettaa vastaamaan satunnaislukuja jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 1/6 ja pienempiä kuin 2/6 jne.
Sub HeitaNoppa1()
Dim Satunnaisluku As Double
Dim Silmaluku As Byte
Satunnaisluku = Rnd
If Satunnaisluku < 1 / 6 Then
Silmaluku = 1
ElseIf Satunnaisluku < 2 / 6 Then
Silmaluku = 2
ElseIf Satunnaisluku < 3 / 6 Then
Silmaluku = 3
ElseIf Satunnaisluku < 4 / 6 Then
Silmaluku = 4
ElseIf Satunnaisluku < 5 / 6 Then
Silmaluku = 5
Else
Silmaluku = 6
End If
MsgBox "Nopanheiton tulos " & Silmaluku
End Sub

Harjoitus 12
Täydennä harjoitusta 11 siten, että ohjelma ei hyväksy yli 100 % alennuksia. Täydennä ohjelmaa
edelleen siten, että ohjelma tarkastaa ennen hinnan alennusta, onko solussa numerotietoa. Numerotiedon tarkistamiseen voit käyttää IsNumeric-funktiota.
Harjoitus 13
Täydennä harjoitusta 4 siten, että ohjelma testaa ensin, onko solussa jo entuudestaan kommentti. Lauseke ActiveCell.Comment Is Nothing saa arvokseen True, jos solussa
ei ole entuudestaan kommenttia. Jos solussa on entuudestaan kommentti, niin ohjelman tulee
lisätä uusi kommentti siten että aiemman kommentin teksti säilyy kommentissa.
Select Case
Jos haarautumisvaihtoehtoja on useita, niin monet ohjemoijat pitävät Select Case -rakennetta
selkeämpänä kuin If–rakennetta. Seuraavassa on aiemmin If-rakenteella toteutettu nopanheitto
Select Case –rakenteella toteutettuna.
Sub HeitaNoppa2()
Dim Satunnaisluku As Double
Dim Silmaluku As Byte
Satunnaisluku = Rnd
Select Case Satunnaisluku
Case Is < 1 / 6
Silmaluku = 1
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Case Is < 2 / 6
Silmaluku = 2
Case Is < 3 / 6
Silmaluku = 3
Case Is < 4 / 6
Silmaluku = 4
Case Is < 5 / 6
Silmaluku = 5
Case Else
Silmaluku = 6
End Select
MsgBox “Nopanheiton tulos “ & Silmaluku
End Sub

Harjoitus 14
Kirjoita ohjelma, joka värjää laskentataulukon negatiivisia arvoja sisältävät solut punaisiksi, alle
100 sisältävät solut vihreiksi ja vähintään sata sisältävät solut sinisiksi ja ilmoittaa lopuksi eri väreillä värjättyjen solujen lukumäärät.
Vihje: Kohdista toimenpide vain lasketataulukon käytetylle alueelle
ActiveSheet.UsedRange, jotta ohjelman ei tarvitse käydä läpi kaikkia lasketataulukon soluja.
Vihje: Ehdolla If IsNumber(Solu) And Not IsEmpty(Solu), huolehdit siitä, että
toimenpide kohdistetaan vain numeromuotoista tietoa sisältäviin ei-tyhjiin soluihin.

3.5 VBA:n toistorakenteita
Do While - Loop
Do While - Loop-rakenteella testataan ehtoa ja toistetaan rakenteen sisällä olevia lauseita niin
kauan kuin ehto on tosi.
Seuraavassa asetetaan Paiva-muuttujan arvoksi meneillään olevan kuukauden ensimmäinen
päivä DateSerial-funktiota käyttäen (katso lisätietoja funktion ohjetoiminnosta). Tämän jälkeen
aktiivisesta solusta lähtien kirjoitetaan allekkain meneillään olevan kuukauden kaikki päivät.
Sub KirjoitaPaivat1()
Dim Paiva As Date
Dim i As Integer
Paiva = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1)
i = 1
Do While Month(Paiva) = Month(Date)
ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Paiva
Paiva = Paiva + 1
i = i + 1
Loop
End Sub
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Do – Loop While
Do – Loop While -rakenteella suoritetaan rakenteen sisällä olevat lauseet kerran ennen ehdon
testaamista. Tämän jälkeen toistamista jatketaan niin kauan kuin ehto on tosi. Seuraavassa ohjelmassa toteutetaan sama kuin edellä Do While - Loop-rakenteella.
Sub KirjoitaPaivat2()
Dim Paiva As Date
Dim i As Integer
Paiva = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1)
i = 0
Do
ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Paiva
Paiva = Paiva + 1
i = i + 1
Loop While Month(Paiva) = Month(Date)
End Sub

Do Until - Loop
Jos haluat toistaa lauseryhmää niin kauan kuin ehto on epätosi, niin käytä While sijasta Until.
Seuraavassa ohjelma, joka toteuttaa saman kuin edelliset esimerkkiohjelmatkin.
Sub KirjoitaPaivat3()
Dim Paiva As Date
Dim i As Integer
Paiva = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1)
i = 0
Do Until Month(Paiva) <> Month(Date)
ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Paiva
Paiva = Paiva + 1
i = i + 1
Loop
End Sub

Do – Loop Until
Jos haluat, että rakenteen sisällä olevat lauseet suoritaan kerran ennen ehdon testaamista, niin
sijoita Until vasta Loop-osan yhteyteen
Sub KirjoitaPaivat4()
Dim Paiva As Date
Dim i As Integer
Paiva = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1)
i = 0
Do
ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Paiva
Paiva = Paiva + 1
i = i + 1
Loop Until Month(Paiva) <> Month(Date)
End Sub
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Exit Do
Voit poistua toistorakenteesta ennen While tai Until -ehdon mukaista poistumista Exit Do -lauseen avulla.
Seuraavassa esimerkissä toistorakenteesta poistutaan, jos kohdataan solu, jossa on jo ennestään tietoa (toistorakenne ei siis kirjoita taulukossa ennestään olevan tiedon päälle).
Sub KirjoitaPaivat5()
Dim Paiva As Date
Dim i As Integer
Paiva = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1)
i = 0
Do
ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Paiva
Paiva = Paiva + 1
i = i + 1
If Not (IsEmpty(ActiveCell.Offset(i, 0).Value)) Then Exit Do
Loop Until Month(Paiva) <> Month(Date)
End Sub

Ohjelman If-rakenteessa käytetään Not-operaattoria ja VBA:n IsEmpty-funktiota.
Mitä jos ohjelmaan on vahingossa kirjoitettu päättymätön toistorakenne?
Ohjelman suorituksen aikana voit keskeyttää päättymättömän toistorakenteen painamalla ESC
tai CTRL+BREAK.
For - Next
For – Next -rakenteella voit suorittaa rakenteen sisällä olevat lauseet halutun määrän kertoja.
Rakenteessa käytetään laskurimuuttujaa, jonka arvo kasvaa tai pienenee jokaisella toistokerralla. Seuraava ohjelma kirjoittaa solualueelle A2:A1001 luvut yhdestä tuhanteen.
Sub Tuhat()
Dim i As Integer
For i = 1 To 1000
ActiveSheet.Range("A1").Offset(i, 0).Value = i
Next i
End Sub

Laskurimuuttuja kasvaa oletuksena yhdellä jokaisella kierroksella. Step-määreen avulla voit lisätä tai vähentää laskurimuuttujan arvoa määrittämäsi arvon verran. Seuraava esimerkki kirjoittaa joka toiselle riville luvut yhdestä tuhanteen.
Sub TuhatJokatoiselle()
Dim i As Integer
Dim Arvo As Integer
Arvo = 1
For i = 1 To 2000 Step 2
ActiveSheet.Range("A1").Offset(i, 0).Value = Arvo
Arvo = Arvo + 1
Next i
End Sub
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Vähennä laskurimuuttujaa käyttämällä negatiivista Step-arvoa. Huomaa, että tällöin sinun on
määritettävä alkuarvoa pienempi loppuarvo. Seuraava esimerkki vähentää laskurimuuttujan i
arvosta arvon 2, kun ohjelma toistaa silmukan. Kun silmukan suoritus on päättynyt, muuttujan
Summa arvo on arvojen 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 ja 2 summa.
Sub UusiSumma()
Dim i As Integer
Dim Summa As Integer
For i = 16 To 2 Step -2
Summa = Summa + i
Next i
MsgBox "Summa on " & Summa & "."
End Sub

Exit For
Voit lopettaa For-Next -lauseen ennen loppuarvoa Exit For -lauseen avulla.
Harjoitus 15
Kirjoita ohjelma, joka heittää noppaa 1 000 000 kertaa. Ohjelman tulee kirjoittaa tulokset seuraavankaltaiseen taulukkoon
Tulos
1
2
3
4
5
6

Esiintymiskerrat
166232
165780
166990
167498
166365
167135

Ohjelman suorituksen aikana ehtii käydä kahvilla. Jos haluta nopeuttaa ohjelmaa, niin kirjaa tulokset kaksiulotteiseen taulukkomuuttujaan, jonka arvot kirjoitat ohjelman lopuksi laskentataulukkoon. Kaksiulotteisen taulukkomuuttujan sisällön voit kirjoittaa taulukkoon seuraavasti:
Range("A2:B7").Value = Tulokset

Yllä oleva kirjoittaa kaksiulotteisen taulukkomuuttujan Tulokset arvot laskentataulukkoon.
Harjoitus 16
Kaksiulotteiseen taulukkomuuttujaan voidaan myös kätevästi lukea laskentataulukon sisältö.
Muuta Harjoituksen 12 ohjelma sellaiseksi, että se lukee hintataulukon taulukkomuuttujaan,
suorittaa hintojen alentamisen taulukkomuuttujaan ja kirjoittaa sitten tulokset laskentataulukkoon. Tällä tavalla toteutettuna ohjelma toimii tehokkaammin ja nopeammin.
Taulukkomuuttujan kokoa ei voi tässä tapauksessa asettaa etukäteen, vaan se on tehtävä ReDim-lauseella sen jälkeen kun taulukon koko on selvinnyt.
Kaksiulotteisen taulukon solut voit käydä läpi sisäkkäisillä for – next –rakenteilla:
For i = 1 To RivienMäärä
For j = 1 To SarakkeidenMäärä
…
Next j
Next i
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4 Ohjelmoijan apuvälineitä
4.1 Omat funktiot
Excelissä on lukuisia funktioita ja edellisessä luvussa opimme, että myös VBA tarjoaa monia valmisfunktioita. Kaikkiin käyttötarkoituksiin ei kuitenkaan löydy valmisfunktiota, mutta onneksi
VBA:lla on mahdollista luoda omia funktioita.
Jos tiedetään myyntimäärä, yksikköhinta, muuttuvat yksikkökustannukset ja kiinteät kustannukset, niin liikevoitto voidaan laskea seuraavalla funktiolla.
Function LiikeVoitto(Myynti, Hinta, Muuttuvat, Kiinteät) As Double
LiikeVoitto = Myynti * (Hinta - Muuttuvat)-Kiinteät
End Function

Funktio alkaa sanalla Function, jota seuraa funktion nimi. Funktion nimen jälkeen suluissa annetaan funktion argumenttien nimet ja lopuksi funktion palauttaman vastauksen tyyppi.
Funktiossa lasketaan se, mitä funktion tuleekin laskea. Funktion palauttama vastaus on sijoitettava funktion nimen arvoksi (LiikeVoitto=...).
Funktio päättyy aina sanoihin End Function.
Edellä nähtyä funktiota voidaan kutsua VBA-ohjelmista käsin. Seuraava lause näyttää käyttäjälle
liikevoiton suuruuden..
MsgBox LiikeVoitto(1030,12,8,1000)

Itse kirjoitettuja funktioita voidaan käyttää VBA-ohjelmien ohella käyttää myös laskentataulukossa tavallisten Excelin funktioiden tapaan. Laskentataulukon soluun voidaan kirjoittaa:
= LiikeVoitto(1030;12;8;1000)
Huomaa, että laskentataulukossa argumenttien välissä täytyy käyttää puolipistettä (jos käytössä
on suomalaiset asetukset). Funktion luontiin voidaan käyttää funktion lisäys toimintoa, jolloin
omat funktiot löytyvät User defined –kategoriasta. Seuraavassa ollaan määrittämässä LiikeVoitto-funktion argumentteja Lisää funktio –toiminnolla.
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Harjoitus 17
Kirjoita funktio, jolle annetaan argumentteina työntekijän luokitus ja palkka. Funktion pitää laskea bonus seuraavan taulukon mukaisesti.
Luokitus

Bonus prosentteina palkasta

1

10 %

2

8%

3

5%

4

2%

Harjoitus 18
Kirjoita funktio, jonka avulla voit arpoa satunnaisen kokonaisluvun argumentteina annettavien
ylärajan ja alarajan väliltä. Tarvitset VBA:n rnd-funktiota, joka arpoo satunnaisluvun nollan ja
yhden väliltä. Saat hyviä vinkkejä tutustumalla rnd-funktion ohjetoimintoon.

4.2 Ohjelman jakaminen aliohjelmiin
Ohjelman pituuden kasvaessa koodaajan on vaikea pysyä omien tekemistensä jäljillä. Vielä vaikeampaa pitkän ohjelmakoodin lukeminen on henkilölle, joka ei ole itse koodia kirjoittanut. Onneksi ohjelman voi pilkkoa helpommin hallittaviin aliohjelmiin. Jos ohjelman suorittamat tehtävät jakaantuvat osatehtäviin, niin osatehtävät kannattaa kirjoittaa omina aliohjelminaan, joita
kutsutaan pääohjelmasta.
Tarkastellaan ohjelmaa, jonka tarkoituksena on kirjoittaa aktiiviseen taulukkoon siistissä muodossa osakevälittäjän laskelma. Ohjelman tulee kysyä osakevälittäjältä myytyjen osakkeiden alkuperäinen ostohinta, osakkeiden myyntihinta ja osakkeiden lukumäärä. Laskelmassa tulee näkyä osakevälittäjän palkkio (pienissä alle 1000000 euron kaupoissa 0,25 % ja suurissa kaupoissa
0,15 % myyntihinnasta), pääomatulon vero ja asiakkaan nettovoitto. Ohjelma voidaan pilkkoa
osiin esimerkiksi seuraavan mallin mukaisesti.
Dim Ostohinta As Double
Dim Myyntihinta As Double
Dim OsakkeidenMäärä As Double
Const VEROPROSENTTI = 30
Const SUURIKAUPPA = 100000
Const PALKKIO1 = 0.25
Const PALKKIO2 = 0.15
Sub Osakekauppa()
AlustaTaulukko
KysyOsakkeenTiedot
SijoitaArvot
End Sub
Private Sub AlustaTaulukko()
End Sub
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Private Sub KysyOsakkeenTiedot()
End Sub
Private Sub SijoitaArvot()
End Sub
Private Function Palkkio() As Double
End Function
Private Function Vero() As Double
End Function

Alussa on määritelty muuttujia ja vakioita, jotka ovat käytettävissä kaikissa moduulin ohjelmissa.
Tällaiset muuttujat ja vakiot täytyy määritellä moduulin alussa ennen ohjelmia.
Osakekauppa on pääohjelma, joka kutsuu aliohjelmia AlustaTaulukko, KysyOsakkeenTiedot ja
SijoitaArvot.
AlustaTaulukko tekee laskentataulukkoon tarvittavat muotoilut (fontit, värit, reunaviivat jne.) ja
kirjoittaa taulukkoon tarvittavat tekstit ja otsikot.
KysyOsakkeenTiedot kysyy käyttäjältä lähtötiedot.
SijoitaArvot suorittaa tarvittavat laskelmat ja kirjoittaa tiedot taulukkoon. Ohjelma käyttää
funktioita Palkkio ja Vero.
Huomaa, että aliohjelmissa on käytetty Private-määrettä. Tämän ansiosta käyttäjä ei voi vahingossa käynnistää aliohjelmia laskentataulukosta käsin. Ainoastaan pääohjelma on käyttäjän kutsuttavissa.
Harjoitus 19
Täydennä osakevälittäjän laskelma toimivaksi ohjelmaksi.

4.3 Virheensieppaus
Suorituksenaikaisia virhetilanteita esiintyy ohjelmien kehittely ja testausvaiheessa jatkuvasti.
Valmiissa ohjelmassa suorituksenaikaiset virheet ovat kiusallisia. Ohjelmoijan pitäisi kaikin keinoin pyrkiä ennakoimaan ja estämään suorituksenaikaiset virheet. Valmiissa ohjelmissa virheitä
esiintyy esimerkiksi seuraavista syistä:





Ohjelmassa oletetaan, että sopiva solualue on etukäteen valittu, mutta käyttäjä ei tätä oletusta täytä.
Ohjelmassa oletetaan, että laskentataulukko on aktiivisena, mutta käyttäjä onkin sattunut
aktivoimaan esimerkiksi kaavion.
Solualueelta ei löydykään sen tyyppistä tietoa kuin ohjelma olettaa (esimerkiksi lukujen sijasta soluissa onkin merkkijonoja).
Laskutoimitukset johtavat virheisiin, esimerkiksi nollalla jakamiseen.
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Jos ohjelman tekijä ennakoi suorituksenaikaisen virheen mahdollisuutta, niin käyttäjälle tuleva
virheilmoitus voidaan välttää ohjelmakoodissa On Error -lauseella. Tarjolla on kaksi mahdollisuutta:



Virhe jätetään huomiotta ja jatketaan ohjelman suoritusta On Error Resume Next.
Hypätään ohjelman lopussa olevaan virheenkäsittelyosioon On Error GoTo.

Huomautus: On Error –lause toimii toivotulla tavalla vain, jos VBE:n Tools-Options-General –
asetuksista on valittuna Break on Unhandled Errors.
Ulkomaisista lähteistä saadaan usein numerotietoa, jossa desimaalipilkkuna käytetään pistettä.
Excel tulkitsee tällaisen tiedon merkkijonotiedoksi. Seuraava ohjelma muuntaa valittuihin soluihin liittyvän alueen (CurrentRegion) tiedot desimaaliluvuiksi, joissa näytetään 2 desimaalia.
Sub MuunnaLuvuksi()
Dim Solu As Range
On Error Resume Next
Selection.CurrentRegion.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
For Each Solu In Selection.CurrentRegion
Solu.Value = CDbl(Solu.Value)
Solu.NumberFormat = "0.00"
Next
End Sub

On Error Resume Next -lauseen ansiosta suorituksenaikaisista virheistä ei näytetä ilmoitusta
käyttäjälle. Kuviteltavissa olevia virheitä ovat



Valittuna onkin jotain muuta kuin solualue (esim. kaavio).
Solualue sisältää muuta kuin luvuiksi tulkittavaa tietoa (tekstiä).

Seuraava funktio tarkistaa, onko argumenttina annettavan nimen mukainen Sheet olemassa.
On Error Resume Next –lauseella vältetään virheilmoitus (jos argumenttina annettavan nimen
mukainen Sheet ei ole olemassa). Funktiossa tarkistetaan virheobjektin numerosta, onko virhe
tapahtunut. Jos virheobjektin numerona on 0, niin virhettä ei ole tapahtunut (Sheet on olemassa).
Public Function SheetExists(Nimi) As Boolean
Dim x As Object
On Error Resume Next
Set x = ActiveWorkbook.Sheets(Nimi)
If Err.Number = 0 Then SheetExists = True Else SheetExists = False
End Function

Seuraavassa ohjelmassa hyödynnetään äskeistä SheetExists-funktiota. Jos Aineisto-niminen
Sheet on olemassa, niin seuraavaksi tarkistetaan löytyykö Aineisto-välilehdeltä tuloksia. Jos tuloksia ei löydy, niin sijoituslause Tulokset=… tuottaa virheen. On Error GoTo EiTuloksia lauseen
ansiosta VBA ei näytä virheilmoitusta, vaan sen sijaan ohjelma siirtyy EiTuloksia-nimiseen virheenkäsittelijään, joka löytyy ohjelman lopusta. On Erro GoTo 0 -lauseella palataan takaisin normaaliin virheenkäsittelytilaan.
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Public Sub Aloita()
If SheetExists("Aineisto") Then
On Error GoTo EiTuloksia
Set Tulokset = Sheets("Aineisto").Range("A1").CurrentRegion
On Error GoTo 0
Else
Worksheets.Add Before:=Sheets("Ohjaus")
ActiveSheet.Name = "Aineisto"
MsgBox "Kopioi aineisto Aineisto-välilehdelle!"
Exit Sub
End If
‘Tähän väliin lauseet, jotka suoritetaan, jos Aineisto Sheet on ‘olemassa ja tulokset löytyvät
EiTuloksia: MsgBox "Ohjelma ei löytänyt tuloksia!"
End Sub

4.4 VBE:n tarjoamia apuvälineitä
VBE tarjoaa monia ohjelmien testaamista helpottavia apuvälineitä, joita kannattaa opetella
käyttämään.
Keskeytyskohdat
Voit asettaa ohjelmaan keskeytyskohtia. Siirry riville, jota ennen haluat ohjelman keskeytyvän ja
valitse Debug→Toggle Breakpoint (myös näppäin F9 tai napsaus keskeytyskohdan vasemmanpuoleisessa marginaalissa). Kun ohjelman suoritus keskeytyy keskeytyskohtaan, niin voit tarkastella mitä ohjelma on siihen mennessä tehnyt. Jos ohjelmassa käytetään muuttujia, niin näet
muuttujien sen hetkiset arvot viemällä hiiren kohdistimen kyseisen muuttujan kohdalle.
Voit jatkaa ohjelman suoritusta keskeytyskohdasta eteenpäin valitsemalla Run→Run Sub/User
Form (vaihtoehtoisesti näppäin F5). Seuraavassa ohjelma keskeytyy ennen rivin
Worksheets(”Ohjaus”).Activate suorittamista.

Voit poistaa keskeytyskohdan siirtymällä riville, jossa keskeytyskohta on ja valitsemalla Debug→Toggle Breakpoint (myös näppäin F9 tai napsaus keskeytyskohdan vasemmassa marginaalissa olevan ympyrän päällä).
Askellus
Voit askeltaa ohjelmaa eteenpäin lause kerrallaan valitsemalla Debug→Step Into (vaihtoehtoisesti näppäin F8). Seuraavan lauseen voit suorittaa valitsemalla jälleen Debug→Step Into (vaihtoehtoisesti näppäin F8).
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Watch
Voit valita muuttujan tai lausekkeen ja lisätä sen tarkkailtavaksi valitsemalla Debug→Quick
Watch. Tällöin muuttuja tai lauseke näkyy Watches-ikkunassa ja voit seurata sen arvoa ohjelman suorituksen aikana.
Immediate Window
Immediate-ikkunassa voit tarkistaa lausekkeen tai muuttujan arvon. Immediate-ikkunan saat
käyttöön valitsemalla View→Immediate Window. Immediate-ikkunaan voit kirjoittaa kysymysmerkin ja haluamasi lausekkeen. Kun painan ENTER, niin saat näkyviin lausekkeen arvon.
Seuraavassa on testattu lausekkeen ActiveSheet.Range("A2").Value arvoa.
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5 Lopuksi
Sen jälkeen, kun tunnet jossain määrin hallitsevasti tässä monisteessa esitetyt asiat, voit ottaa
uusia haasteita vastaan. Kaksi perehtymisen arvoista aihetta ovat



Tapahtumaohjatut ohjelmat
Itse tehdyt valintaikkunat

5.1 Tapahtumaohjatut ohjelmat
Ohjelmakoodia voidaan liittää suoraan työkirjan tai laskentataulukon tapahtumiin. Kun napsautat VBE:ssä hiiren oikeaa painiketta projekti-ikkunassa työkirjan (ThisWorkbook) tai laskentataulukon nimen päällä, niin voit valita komennon View Code. Komennon seurauksena pääset
käsiksi kyseiseen työkirjaan tai laskentataulukkoon liittyvään ohjelmakoodiin. Koodi-ikkunan yläreunan vasemmanpuoleisesta valintaluettelosta voi valita Workbook tai Worksheet. Tämän jälkeen voit valita oikeanpuoleisesta valintaluettelosta tapahtuman, johon haluat liittää ohjelmakoodia. Seuraavassa on valittu laskentataulukon Activate-tapahtuma. Worksheet_Activate-ohjelmaan kirjoitettava ohjelmakoodi suoritetaan aina kun kyseinen laskentataulukko aktivoidaan.

Löydät lisätietoa laskentataulukkoon liittyvistä tapahtumista kirjoittamalla ohjetoimintoon hakusanaksi Worksheet Object Events.
Huomautus: Kirjoita tavalliset ohjelmat aina Moduulin koodi-ikkunaan. Työkirjan ja laskentataulukon koodi-ikkunat on tarkoitettu vain tapahtumiin kiinnitetyille ohjelmille.
Harjoitus 20
Tee seuraavankaltainen taulukko (kilpailijoita voi olla enemmänkin):
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Taulukon B-sarakkeeseen kirjoitetaan pistemääriä. Tee ohjelma, joka pitää oikeanpuoleisen taulukon ajan tasalla ja pistemäärien mukaisessa järjestyksessä. Ohjelma kirjoitetaan laskentataulukon (Worksheet) Change-tapahtumaan.

5.2 Omat valintaikkunat
Ohjelma voidaan toteuttaa siten, että käyttäjä kirjoittaa ohjelman tarvitsemat tiedot laskentataulukkoon. Vaihtoehtoisesti ohjelma voi kysyä tietoja ohjelman suorituksen aikana Application.Input-menetelmää käyttäen. Ammattimaisemmassa ohjelmoinnissa voidaan käyttää erikseen suunniteltuja valintaikkunoita. VBE:ssä valintaikkuna voidaan lisätä komennolla Insert→UserForm. Omaan valintaikkunaan voidaan lisätä Toolbox-työkalupainikkeiden mukaisia
objekteja (jos UserForm on aktiivisena, etkä löydä Toolbox-työkalupainikkeita, niin valitse ViewToolbox). Valintaikkunan objektien tapahtumiin voidaan liittää ohjelmakoodia (napsauta hiiren
oikeaa painiketta objektin päällä ja valitse View Code. Itse valintaikkunan näyttäminen edellyttää seuraavan lauseen kirjoittamista tavalliseen ohjelmamoduuliin (OmaValintaikkuna on oman
valintaikkunan nimi):
OmaValintaikkuna.Show

Yleensä omaan valintaikkunaan lisätään komentopainike, johon liitetty ohjelma sulkee valintaikkunan komennolla:
Unload me

Esimerkkityökirjaan valintaikkuna.xlsm on rakennettu seuraavanlainen valintaikkuna:

Löydät valintaikkunan VBE:stä UserForm 1 –nimellä. Valintaikkunan käynnistävä ohjelma on tavallisessa ohjelmamoduulissa. OK ja Peruuta –painikkeisiin on liitetty ohjelmakoodi, joka sulkee
valintaikkunan. OK-painikkeeseen on lisätty myös koodi, joka suorittaa toimenpiteet käyttäjän
valintojen mukaisesti. Pääset katsomaan koodia napsauttamalla UserForm 1 päällä hiiren oikeaa
painiketta ja valitsemalla View Code.
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Vaativa harjoitus
Harjoituksen aiheena on voimamieskisan automatisoitu tulospalvelu. Harjoitus on tarkoitus
tehdä opettajan ohjauksessa. Harjoitus on vaativa, ja voit valita toteutettavaksi vain joitain osia
siitä ja jättää loput tulospalvelun hoitajan manuaalisesti suoritettaviksi.
Voimamieskisassa on useita lajeja. Kussakin lajissa on oma tapansa paremmuuden ratkaisemiseen. Paremmuus lajissa voi ratketa yhden kriteerin perusteella (esimerkiksi kuljettu matka,
nostettu paino, suoritetut toistot, käytetty aika, jne.). Toisissa lajeissa paremmuus ratkeaa useamman kriteerin perusteella (esimerkiksi ensisijaisesti käytetyn ajan perusteella ja toissijaisesti
kuljetun matkan perusteella niiden osalta, jotka eivät päässeet maaliin asti).
Automatisoidun tulospalvelun tilaaja on hahmotellut tulospalvelun ulkonäön. Hahmotelma löytyy työkirjasta voimamies.xlsx. Tulospalvelun hoitajan kannalta asian on ajateltu etenevän seuraavasti:










Ennen kisan alkua tulospalvelun hoitaja avaa voimamies.xlsx kaltaisen tiedoston, joka sisältää välilehdet Settings, Score ja ResultsOriginal (piilotettu taulukko) sekä tarvittavat ohjelmat.
Tulospalvelun hoitaja kirjoittaa Settings-välilehdelle lajien lukumäärän ja kilpailijoiden lukumäärän sekä napsauttaa tämän jälkeen OK-painiketta. OK-painikkeeseen on kytketty ohjelma, joka muodostaa piilotetusta välilehdestä ResultsOriginal näkyvän kopion Results.
Ohjelma poistaa Results-taulukosta ylimääräiset lajit ja kilpailijat.
Tulospalvelun hoitaja valitsee Settings-välilehdeltä suoritettavien lajien tyypit. Tyyppi määräytyy niiden kriteerien pohjalta, joiden mukaan kilpailijoiden paremmuus lajissa määräytyy.
Tulospalvelun hoitaja siirtyy Results-välilehdelle ja kirjoittaa kilpailijoiden nimet ensimmäisen lajin kohdalle suoritusjärjestyksessä.
Lajin edetessä tulospalvelun hoitaja kirjoittaa tuloksia Result-otsikon alle. Numeroarvo ja
yksikkö (esimerkiksi reps) syötetään omiin sarakkeisiinsa.
Lajin päätyttyä tulospalvelun hoitaja napsauttaa F-sarakkeessa kyseisin lajin kohdalla olevaa
painiketta. Painikkeeseen on liitetty ohjelma, joka järjestää kilpailijat viereiseen taulukkoon
kokonaistilanteen mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Lisäksi ohjelma kirjoittaa seuraavan
lajin kohdalle kilpailijoiden nimet edellisen lajin pisteiden mukaisessa käänteisessä järjestyksessä. Poikkeuksena on viimeinen laji, jonka kohdalla järjestys on kokonaispisteiden mukainen käänteinen järjestys.

Lajista saatavat pisteet määräytyvät Score-välilehdellä olevien taulukoiden mukaisesti. Scorevälilehdellä on pistetaulukot eri kilpailijamäärille. Taulukoista selviää myös pisteet siinä tapauksessa, että usealla kilpailijalla on lajista sama tulos. Jos kilpailijat ovat kisan päätyttyä tasapisteissä, niin enemmän ykkössijoja omaava menee edelle. Jos ykkössijoja on yhtä monta, niin
enemmän kakkossijoja omaava menee edelle jne.
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