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Andmete valideerimine 

Andmete valideerimise saate konfigureerida dialoogiboksis Andmete valideerimine.  

Valida Data (Andmed) / Data Valitation (Andmete valideerimine) 

 

 
 

NÄPUNÄITEID ANDMETE VALIDEERIMISEGA TÖÖTAMISEKS 

Järgmine loend pakub Excelis andmete valideerimisega töötamiseks näpunäiteid. 

 Kui teil on kavas tööleht või töövihik kaitsta, siis rakendage kaitse alles pärast 

soovitud valideerimissätete määramist. Enne töölehe kaitsmist vabastage kindlasti 

kõik valideeritud lahtrid, mis on lukustatud. Muidu ei saa kasutajad lahtritesse 

andmeid tippida.  
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 Kui kavatsete töövihiku ühiskasutusse anda, tehke seda alles pärast valideerimis- ja 

kaitsesätete määramist. Pärast töövihiku ühiskasutusse andmist ei saa 

valideerimissätteid muuta enne töövihiku ühiskasutuse peatamist. Excel jätkab 

tähistatud lahtrite valideerimist siiski ka juhul, kui töövihik on ühiskasutuses.  

 Andmete valideerimise saate rakendada ka lahtritele, kuhu on andmeid juba 

sisestatud. Excel ei teavita teid aga automaatselt sellest, kui need lahtrid sisaldavad 

kehtetuid andmeid. Sel juhul saate kehtetud andmed esile tõsta nii, et annate Excelile 

käsu need töölehel ringiga ümbritseda. Pärast kehtetute andmete tuvastamist saate 

ringid taas peita. Kehtetu kirje parandamisel kaob ring automaatselt.  

 

 Lahtrile rakendatud andmevalideerimise eemaldamiseks valige lahter ja avage siis 

dialoogiboks Andmete valideerimine (menüü Andmed  (Data), jaotis 

Andmeriistad (Data Tools)). Klõpsake vahekaardil Sätted (Settings) nuppu 

Tühjenda kõik (Clear all) .  

 Töölehel nende lahtrite leidmiseks, millele on andmete valideerimine rakendatud, 

klõpsake menüü Avaleht (Home) jaotises Redigeerimine (Editimg) nuppu Otsi ja 

vali (Find & Select) ning seejärel käsku Andmete valideerimine (Data valtation) . 

Kui olete andmete valideerimisega lahtrid üles leidnud, saate valideerimissätteid 

muuta, kopeerida või eemaldada.  

 Ripploendi loomisel saate loendit sisaldava vahemiku jaoks määratleda nime. Selleks 

klõpsake käsku Määratle nimi (menüü Valemid, jaotis Määratletud nimed). Pärast 

mõnel teisel töölehel loendi loomist saate loendit sisaldava töölehe peita ja töövihiku 

seejärel kaitsta, et kasutajad ei pääseks loendile juurde.  

 

ANDMETE SISESTAMISE PIIRITLEMINE TEATUD VAHEMIKKU JÄÄVA 

TÄISARVUGA 

Kontoplaan 

ANDMETE SISESTAMISE PIIRITLEMINE TEATUD VAHEMIKKU JÄÄVA 

KÜMNENDARVUGA 

Näiteks müügitöötaja komisjonitasude ja preemia 6% ülempiiri seadmiseks lahtris E1 

valige väljal Andmed väärtus väiksem või võrdne ja sisestage väljale Maksimum 

valem =E1*6%. 

 

ANDMETE SISESTAMISE PIIRITLEMINE TEATUD AJAVAHEMIKKU JÄÄVA 

KUUPÄEVAGA 
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Näiteks ajapiirangu seadmiseks tänase kuupäeva ja kolme sellele järgneva päeva 

lubamiseks valige väljal Andmed väärtus vahemikus, sisestage väljale Miinimum 

väärtus =TODAY() ja väljale Maksimum väärtus =TODAY()+3. 

 

ANDMETE SISESTAMISE PIIRITLEMINE TEATUD AJAVAHEMIKKU JÄÄVA 

KELLAAJAGA 

 

Kui soovite näiteks seada ajapiirangu hommikusöögi serveerimiseks, määrates selleks 

viis tundi alates restorani avamisajast (väärtus lahtris H1), valige väljal Andmed 

väärtus vahemikus ning sisestage väljale Algusaeg väärtus =H1 ja väljale Lõpuaeg 

väärtus =H1+"5:00". 

 

SISESTATAVATE ANDMETE PIKKUSE PIIRITLEMINE 

Näiteks kui soovite täisnime välja (C1) pikkuseks määrata eesnime välja (A1) ja 

perekonnanime välja (B1) praeguse pikkuse pluss 10, valige väljal Andmed väärtus 

väiksem või võrdne ja sisestage väljale Maksimaalne 

väärtus=SUM(LEN(A1);LEN(B1);10). 

TEISE LAHTRI SISUL PÕHINEV LUBATU ARVUTAMINE 

Näiteks kui soovite mõne konto puhul lubada ainult kirjeid, mille tulemusena ei 

ületata lahtrisse E4 sisestatud eelarvesummat, valige väljal Luba väärtus 

Kümnendmurd ja väljal Andmed väärtus väiksem või võrdne ning sisestage väljale 

Maksimaalne väärtus =E4. 

LUBATU ARVUTAMINE VALEMI ABIL 

Kontrollige Sisestage valem 

Pikniku konto lahtrit (B1) saab 

värskendada ainult siis, kui valikuvaba 

konto (D1) puhul ei ole summasid 

eelarvestatud ja kogueelarve (D2) on 

väiksem kui eraldatud 40 000 kr. 

=AND(D1=0;D2<40000) 

Tootekirjelduse lahter (B2) tohib sisaldada 

ainult teksti.  
=ISTEXT(B2) 

Kavandatud reklaamieelarvet sisaldava 

lahtri (B3) puhul peab alltöövõtjate ja 
=AND(E1<=800;E2<=97000) 
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teenuste vahesumma (E1) olema väiksem 

kui 800 kr või sellega võrdne ja kogu 

eelarvesumma (E2) peab olema väiksem 

kui 97 000 kr või sellega võrdne.  

Töötaja vanust sisaldav lahter (B4) peab 

alati olema suurem kui tööstaaž 

täisaastates (F1) pluss 18 (tööleasumise ea 

alampiir). 

=IF(B4>F1+18;TRUE;FALSE) 

Lahtrivahemik A1:A20 sisaldab ainult 

üheseid väärtusi.  
=COUNTIF($A$1:$A$20;A1)=1  

Peate lahtri A1 jaoks sisestama andmete 

valideerimise valemi ja seejärel täitma 

lahtrid A2 kuni A20 nii, et valideerimise 

valem kehtiks lahtrivahemiku iga lahtri 

kohta ja funktsiooni COUNTIF teine 

argument vastaks praegusele lahtrile.  

Tootekoodi nime sisaldav lahter (B5) peab 

alati algama standardse eesliitega ID- ja 

nime pikkus peab olema vähemalt 10 

märki. 

=AND(LEFT(B5,;3) ="ID-";LEN(B5) > 

9)  

 

 

 


