
MikroPC 8/201348 W W W . M I K R O P C . N E T

Taulukkolaskenta

TÄSMÄTIETO

O letko kontrolleri, analyytikko tai muu-
ten vain Excelin tehokäyttäjä? Onko 
tiedon muokkaaminen, muuntaminen, 
raportointi ja analysointi oleellinen osa 
työtäsi? Kaipaatko monipuolisempia 

pivot-taulukoita? 
Haluaisitko raportin, joka näyttää vertailutietoa 

edelliseen vuoteen verrattuna suodatatpa pivot-tau-
lukkoon minkä vuoden luvut tahansa? Pitäisikö se-
kä budjetti että toteutuneet tulokset esittää samassa 
pivot-taulukossa vaikka luvut ovat eri luetteloissa tai 
tulevat eri tietolähteistä? PowerPivot ja mahdollisesti 
myös Power Query ovat ehdottomasti tutustumisen 
arvoisia!

Toukokuun MikroPC:ssä esittelimme tiedon tuonnin 
perusasioita ja kesäkuussa tutustuimme tavallisiin 
pivot-taulukoihin. Tässä jutussa perehdymme Power-
Pivotiin sekä Power Queryyn (entinen Data Explorer).

PowerPivotin avulla voi yhdistää tietoja eri taulu-
koista ja muodostaa raportteja sekä monipuolisia ana-
lyysejä. Power Queryn pääpaino on puolestaan tiedon 
tuonnin yhteydessä tapahtuvassa muokkauksessa, eli 
sillä saa esimerkiksi yhtenäistettyä eri lähteistä tuotuja 
tietoja. Power Queryn avulla voi myös ladata tietoja 
PowerPivotiin. 

Poweria pivotteihin
PowerPivotin vahvuus on sen kyvyissä yhdistellä tie-
toja samaan kokonaisuuteen eri tietolähteistä sekä 
liiketoiminnan analytiikkaan liittyvät laskentamah-
dollisuudet. Melko yksinkertaiselta vaikuttavan Po-
werPivotin pinnan alta avautuu täysin uusi maailma, 
jos perehtyy dax-kaavoihin ja -funktioihin. Lisäksi 
Excelin 2013 -versiossa PowerPivot-tietomallista voi 
luoda havainnollisia ja vuorovaikutteisia Power View-
kaavioita.

PowerPivotin toimintaperiaate kiteytettynä:

� lataa, kopioi tai linkitä PowerPivotiin tietoja  
 erilaisista tietolähteistä

� määritä taulujen välille yhteydet kuten  
 relaatiotietokannoissa eli voit unohtaa tietojen  
 yhdistämisen PHAKU (VLOOKUP) -funktiolla

� lisää tietomalliin tarvittaessa laskennallisia  
 sarakkeita, jotka muistuttavat Excelin kaavoja

� muodosta kokonaisuudesta pivot-taulukoita

� lisää laskennallisia kenttiä eli mittareita,  
 joilla voi toteuttaa liiketoimintaan liittyviä  
 laskutoimituksia ja joita voi valita näytettä- 
 väksi pivot-taulukoissa

� lisää suorituskykyilmaisimia (kpi, key  
 performance indicator), jotka perustuvat  
 mittareihin ja joiden avulla pivot-taulukkoon  
 saa näkyviin esimerkiksi tavoitteeseen  
 suhteutettuja liikennevaloindikaattoreita
PowerPivotin avulla voit tuoda tietoja monipuoli-

semmin eri lähteistä ja käsitellä suurempia aineistoja 
kuin pelkällä Excelillä. Käytännössä PowerPivot-työ-
kirjan kokoa rajoittaa vain käytössä olevan muistin 
määrä sekä käyttöjärjestelmän, Excelin ja PowerPivotin 
bittisyys. 

64-bittisellä versiolla voi käsitellä ja tallentaa huo-
mattavan suuria tiedostoja, joskin Microsoft suosittelee 
asentamaan käyttäjille pääasiassa 32-bittisiä versioita, 
jotta Office säilyy yhteensopivana erilaisten kolmansi-
en osapuolten apuohjelmien kanssa. Esimerkiksi useat 
taloushallinnon järjestelmät asentavat Exceliin omia 
apuohjelmiaan, jotka eivät välttämättä toimi 64-bit-
tisen Excelin kanssa. PowerPivot pakkaa tiedot hyvin 
pieneen tilaan, joten suurtenkin aineistojen käsittely 
voi olla mahdollista 32-bittiselläkin versiolla.

Kaikki PowerPivot-työkirjassa olevat tiedot pivot-
raportteineen tallentuvat yhtenä Excel-tiedostona. 

Excelissä on tehokäyttäjälle uusia, entistä monipuolisempia 
työvälineitä tiedon tuontiin ja analysointiin.

Datan tuonti  
Exceliin 2/2  
+ tiedon analysointi

TEKSTI:  HEIDI ENHO

PowerPivotin 
tietolähteet

ARTIKKELISARJAN edellisessä osassa (MikroPC 6–7/2013) 
käsittelimme Pivot-taulukoiden perusteita ja ensimmäisessä 
osassa (MikroPC 5/2013) datan tuonnin perusasioita.�

POWERPIVOTIIN VOI 
tuoda tietoja esimer-
kiksi tavallisista Excel- 
taulukoista, tekstitie-
dostoista, erilaisista 
tietokannoista, SQL 
Server -analyysipalve-
limen olap-kuutioista, 
toisista SharePointiin 
julkaistuista PowerPi-
vot-työkirjoista, Sha-
rePoint-luetteloista, 
SQL Server Reporting 
Services -raporteista, 
Azure Datamarketista, 
SQL Azure -tietokan-
noista tai oData-
tietosyötteistä.�
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PowerPivot ja Excelin eri versiot 

POWERPIVOT TOIMII Excelin 2010 -versiosta lähtien, mutta 
2013:ssa PowerPivotin täydellinen versio on tarjolla vain Pro-
fessional Plus -volyymilisensointipaketoinnissa. Normaalin 
Office-paketin ostajalle on tarjolla vain versio, joka sisältää 
murto-osan PowerPivotin ominaisuuksista.

Täysimittaisen PowerPivotin voi kuitenkin silti saada hyvin 
eriskummallisella kiertotiellä: mpc.fi/119.

EXCEL 2013:SSA saat PowerPivot-apuohjelman käyttöön näin: 
1. Tiedosto > Asetukset > Apuohjelmat  
 (File > Options > Add-Ins)

2. Valitse ikkunan alaosan Hallitse (Manage) -luettelosta  
 COM-apuohjelmat (COM Add-Ins) ja Siirry (Go).
3. Rastita Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013 ja 
 hyväksy. Jos ikkunassa ei ole PowerPivot-apuohjelmaa, 
 sinulla ei ole Professional Plus -paketointia käytössäsi.

EXCEL 2010:SSÄ voit suorittaa edellä kuvatun käyttöönoton 
vasta, kun olet ladannut ja asentanut ilmaisen PowerPivot 
-version Microsoftin sivuilta: mpc.fi/122.

Jos sinulla on 32-bittinen versio Excelistä, lataa ja asenna 
x86-numerolla varustettu versio.�

Tiedoston voi avata myös sellaiseen Excel-
versioon, jossa ei ole PowerPivotia, mutta 
pivot-taulukot eivät tällöin ole vuorovaikuttei-
sia eikä työkirjassa olevia PowerPivot-tauluja 
pääse katsomaan. 

PowerPivotiin tuodut tiedot ovat suojaa-
mattomia, eivätkä niihin enää päde ne käyt-
töoikeudet, jotka ovat käytössä esimerkiksi 
siinä tietokannassa, mistä tiedot on ladattu. 
Kuka tahansa, joka saa tiedoston auki ja jolla 
on PowerPivot käytettävissä, pääsee tarkas-
telemaan työkirjaan tuotuja tietoja. Tärkeitä 
tietoja sisältäviä PowerPivot-tiedostoja ei siis 
pidä kuljettaa huolettomasti muistitikuilla. 

Dax-kieli
PowerPivotin dax-kieli sisältää samoja funkti-
oita kuin Excel, mutta myös runsaasti liiketoi-
minnan analysointiin tarkoitettuja funktioita. 
Sillä voi esimerkiksi laskea tuloksia vuoden 
alusta tähän päivään (YTD), noutaa saman 
kauden viime vuonna (SAMEPERIODLAS-
TYEAR), tehdä aikahyppyjä eteen tai taakse 
valittujen kausien verran (DATEADD) tai las-
kea suodatukseen perustuvia laskutoimituksia 
(CALCULATE). CALCULATE-funktion toiminta-
periaatteen ymmärtäminen on yksi oleellisim-
mista dax-aiheista. 

Dax-kaavoja käytetään kahteen tarkoi-
tukseen: laskettujen sarakkeiden muodosta-
miseen sekä ns. mittareiden eli laskettujen 
kenttien luontiin. Näistä jälkimmäisiä käyte-
tään laajentamaan pivot-taulukoiden analy-
sointimahdollisuuksia ja niitä luodaan Exce-
lin PowerPivot-välilehdellä olevalla Lasketut 
kentät (Calculated Fields)-toiminnolla.

Lasketut sarakkeet erottuvat tummataus-
taisina ja dax-kaavoissa käytetään sarakkeiden 
nimiä. Kuvan RELATED-funktio vastaa Excelin 
PHAKU (VLOOKUP) -funktiota ja se noutaa 
tuotenumeron perusteella tuotteen nimen 
Tuotteet-taulusta. Haun toiminta perustuu 
siihen, että taulujen välille on muodostettu 
yhteydet PowerPivotin kaavionäkymässä hii-
rellä vetämällä.

Peruslaskenta dax-kielellä on helppoa, 
mutta monimutkaisten lausekkeiden muodos-
taminen voi olla haastavaa. Exceliin tottuneel-
le käyttäjälle tiettyjen lausekkeiden logiikan 
ymmärtäminen vaatii uuden ajattelumallin 
opiskelua. Haastetta lisää se, että kaavan lop-
putulos voi olla erilainen riippuen siitä käy-

tetäänkö kaavaa lasketussa sarakkeessa vai 
mittarissa (eli lasketussa kentässä). 

Esimerkiksi netistä löytynyt esimerkkikaava 
ei välttämättä toimi omassa raportissa, jos 
kaavaa käytetään eri tilanteessa. Puhutaankin 
rivi- ja suodatuskontekstista ja kontekstiajat-
telun ymmärtäminen on edellytys mutkik-
kaampien kaavojen laatimiselle. 

Rivikontekstista puhutaan, kun kaava 
suoritetaan sen hetkisellä rivillä oleville tie-

doille. Esimerkiksi lasketun sarakkeen kaavat 
suoritetaan ”rivikontekstissa”.

Suodatinkontekstista puhutaan silloin, 
kun lasketaan pivot-taulukossa oleva lasketun 
kentän (mittarin) tulos. Laskentaan vaikuttaa 
sen hetkinen pivot-taulukon ”suodatinkon-
teksti”, eli  pivot-taulukkoon valitut otsikot, 

osittajasta tehdyt valinnat tai pivot-taulukossa 
käytetyt suodatinkentät. Käytännössä jokai-
seen pivot-taulukon tulokseen vaikuttaa eri-
lainen suodatin. 

Tietyt mittarit suoritetaan suodatinkon-
tekstissa, mutta mittarin sisällä oleva lauseke 
suoritetaan rivitasolla iteroiden eli rivikon-
tekstissa (SUMX, COUNTX, jne.). Tällaisten 
kaavojen suoritustapa muistuttaa melko har-
voin käytettyjä Excelin matriisikaavoja.

Lasketut sarakkeet muistuttavat Excel-taulukoiden kaavoja. Kaavoissa käytetään sarakkeiden nimiä ja 
kaavat suoritetaan kullakin rivillä.

Lasketuilla kentillä 
suorittaa monimut-
kaisia esimerkiksi 
liiketoiminnan 
analysointiin liittyviä 
laskutoimituksia. 
Lasketut kentät suo-
ritetaan suodatinkon-
tekstissa, eli kuhunkin 
tulokseen vaikuttavat 
pivot-taulukon muut 
tiedot, kuten otsikot.
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PowerPivotin työskentely-ympäristö
1. Kun PowerPivot on otettu käyttöön, se näkyy Excelissä omana vä-

lilehtenään.
2. Siirry apuohjelmaan Hallinta (Manage) -painikkeella. Excel 2010:ssa 

painikkeessa lukee PowerPivot-ikkuna (PowerPivot Window). 
3. Tuo tiedot joko kopioimalla ja liittämällä, linkittämällä samasta 

työkirjasta Excelin puolelta tai PowerPivot-ikkunan Hae ulkoiset 
tiedot (Get External Data) -toiminnoilla. 

4. Kun taulujen välille on muodostettu yhteydet, voit tuottaa kokonai-
suudesta pivot-raportteja Excelin puolelle.  
PowerPivotissa on kaksi näkymää, jotka löytyvät Aloitus (Home) 

-välilehdeltä. Tietonäkymässä (Data View) näytetään tuodut tiedot 
taulukkomuodossa ja Kaavionäkymässä (Diagram View) muodostetaan 
muun muassa taulujen väliset yhteydet, jotta kokonaisuutta voi käyttää 
raporttien muodostamiseen.

Kuvan tietomalliin on tuotu tietoja Access-tietokannasta, jolloin tau-
lujen  väliset yhteydet ovat muodostuneet automaattisesti. Kalenteri-
taulu on puolestaan tuotu Excel-tiedostosta käyttämällä komentoa 
Muista lähteistä > Excel-tiedosto (From Other Sources > Excel File). 
Kun tietoja tuodaan eri lähteistä, taulujen välille pitää muodostaa itse 
yhteydet vetämällä hiirellä yhteyden perusteena oleva kenttä vastaavan 
kentän päälle toiseen tauluun.

Oheisen kuvan pivot-taulukon laskenta perustuu laskettuihin 
kenttiin eli mittareihin. Esimerkiksi Edellinen vuosi -kaava on toteu-
tettu dax-lausekkeena =CALCULATE(SUM(Tilaustiedot[Yhteensä]); 
DATEADD(Kalenteri[Päiväys];-1;YEAR)). 

Myös liikennevaloindikaattori (kpi) perustuu kahteen mittariin: 

� kokonaismyynti =SUM(Tilaustiedot[Yhteensä]) ja

� tavoitemyynti =[Edellinen vuosi]*1,3
Jotta DATEADD-funktion kaltaiset time intelligence -funktiot toimi-

vat PowerPivotissa oikein, tietomalliin on pitänyt tuoda erillinen kalen-
teritaulu esimerkiksi Excelistä tai tietokannasta. Kalenteritaulussa tulee 
olla juokseva katkeamaton sarja päivämääriä ja sarakkeina on tyypil-
lisesti mm. päivämäärä, vuosi, kuukausi, vuosineljännes, viikonpäivä. 
Kalenteritaulun ja esimerkiksi Tilaukset-taulun  välille muodostetaan 
yhteys (relationship) päivämäärä-kenttien välityksellä.

Calculate suodattaa
YKSI TÄRKEIMMISTÄ ja käytetyimmistä dax-funktioista on CALCULATE, jonka avulla voi 
laskea suodatukseen perustuvia tuloksia. Funktiolle annetaan argumenttina suoritettava 
lauseke (esimerkiksi funktio tai mittari) sekä ne suodatuskriteerit, joiden perusteella lauseke 
suoritetaan.  

Funktion muoto on: =CALCULATE(lauseke; [suodatin1]; [suodatin2]; …)
Esimerkiksi kaava =CALCULATE(SUM(Tilaustiedot[Yhteensä]); Asiakkaat[Maa]=”Ruotsi”) 

laskee Tilaustiedot-taulun Yhteensä-sarakkeen summan vain sellaisten asiakkai-
den osalta, joiden maa on Ruotsi. Tai kaava =CALCULATE(SUM(Tilaustiedot[Yhteensä]); 
ALL(Tuoteryhmat[Ryhmän nimi])) laskee summan kaikkien tuoteryhmien osalta. 

Vaikka pivot-taulukkoa suodattaa tuoteryhmän nimen perusteella, tämä kaava antaa 
tulokseksi kaikkien tuoteryhmien tuloksen. CALCULATE-funktiolla saadaan siten aikaan 
myös tuloksia, jotka ikään kuin kumoavat käyttäjän toteuttamat pivot-taulukon suodatukset. 
Tavallisissa pivot-taulukoissa tällainen ei ole mahdollista sillä suodattaminen vaikuttaa aina 
kaikkiin pivot-taulukon tuloksiin. �
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Lataa ja muunna Power Queryllä
Microsoft julkisti heinäkuussa Power Query for Excel -apuohjelman, 
joka on tarkoitettu tiedon lataamiseen sekä ladatun tiedon muok-
kaamiseen ja muuntamiseen: mpc.fi/123. Power Query toimii Excel 
2010:ssä ja 2013:ssa. 

Power Query näkyy Excelissä omana välilehtenään ja tarjoaa entistä 
enemmän erilaisia tietolähteitä, kuten  Facebookin, Wikipedian (Online 
Search),  Active Directoryn ja Hadoop big datan.

Tietoa voi ladata joko Excel-taulukoihin tai PowerPivotin tietomal-
liin.

Pelkän tuonnin lisäksi välineen vahvuus perustuu monipuolisiin 
muokkausmahdollisuuksiin ja siihen, että tiedon muokkauksen vaiheet 
tallentuvat eräänlaisena skriptinä. Vaiheita voi jälkeenpäin muokata ja 
poistaa. Power Query tuo mukanaan myös uuden kielen, jolla kuvataan 
tuontioperaatioiden vaiheita ja jonka mukana tulee runsaasti tiedon 
käsittelyyn liittyviä funktioita.

Tiedon tuontimääritykset tehdään Query Editor -ikkunassa, jonka 
keskiosassa on esikatselunäkymä tuotavista tiedoista. Oikeassa reunas-
sa olevaan paneeliin muodostuu tuonnin ja muokkauksen vaiheet, joita 
voi muokata tai poistaa. Suurin osa toiminnoista tehdään pikavalikoiden 
avulla, jotka avautuvat joko sarakeotsikoiden tai taulukon vasemman 
yläkulman painikkeella.  

Kun muokkauksen vaiheet ovat valmiit, tiedot latautuvat Exceliin 
oikeassa alakulmassa olevalla Done-painikkeella.

Kuvassa olevan tekstitiedoston muuntaminen ja muokkaaminen 
etenee seuraavasti:

1. Jotta merkit näkyisivät oikein (ä ja ö -kirjaimet), muuta  
 merkistöasetukset Steps-paneelin Source-vaiheen ratasta  
 napsauttamalla ja valitse (File Origin) -valikosta 28591: 
 Western European (ISO).
2. Jaa tiedot pikavalikon avulla: Split Column > By Delimiter ja  
 valitse erottimeksi puolipiste. Jos editori ei itse osaa määrittää  
 ensimmäistä riviä otsikkoriviksi, valitse pikavalikosta myös Use  
 First Row As Headers. 
3. Määritä sarakekohtaisesti pikavalikosta lukujen ja  
 päivämäärien lähdetietojen kansallisuusasetukset.  
 Kun esimerkiksi valitset Change Type > Using Locale, valitse  
 tietotyypiksi Number sekä Culture-vaihtoehdoksi English  
 (United States). Pikavalikossa on runsaasti erilaisia  
 muunnosvaihtoehtoja ja niiden lisäksi voit lisätä aineistoon  
 myös kaavasarakkeita.
Lopputuloksena tiedot on muunnettu haluttuun muotoon ja kuhun-

kin vaiheeseen liittyvä kaava näkyy editorin kaavarivillä. Vaiheita voi 
muokata myös kaavoja muokkaamalla. Napsauttamalla vaiheita näet 
kunkin vaiheen lopputuloksen.

Paina lopulta Done, jotta saat tiedot Exceliin.
Kun tiedot on palautettu Exceliin, pääset editoriin takaisin (Filter & 

Shape), voit päivittää tiedot (Refresh) tai valita, että tiedot latautuvat 
PowerPivotin tietomalliin (Load to data model).

Yksi esimerkki Power Query erinomaisuudesta on sen kyky suorittaa 
aineistolle unpivot-operaatio, joka osaa muuntaa tiedot sellaiseen 
muotoon, joka soveltuu parhaiten pivot-taulukointiin.�
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