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Excel-makron tallennus ja käynnistys 

Kvantitatiivisen palautteen jatkokäsittelyä varten on tarjolla valmis Excel-makro. Makron 
käyttö on mahdollista sekä opettajille että virkailijoille. Makron tuottama data riippuu sii-
tä, kumpaan ryhmään makron ajaja kuuluu. Makrot voi ladata koneelleen samasta ikku-
nasta kuin varsinaiset datatiedostot. Makro talletetaan koneelle vain kerran, kun se 
on kerran talletettu, ei sitä tarvitse tallettaa myöhempinä kertoina uudestaan. Jos ko-
neellasi on jo makro asennettuna, voit hypätä yli tämän ohjeen kohdan 2.  

1 a) Jos olet opettaja mene ensin WebOodin kohtaan Oma opetus ja valikoi  
palaute, jota haluat tarkastella klikkaamalla kurssin kohdalla näytön oikeassa 
reunassa olevaa P-painiketta.  

 

Klikkaa sitten Tiedot Exceliin -painiketta Opetustapahtuman palautteen yhteenveto -
näytöllä. 

         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          b) Jos olet virkailija mene ensin WebOodin kohtaan Yhteenvedot ja hae  
          opetustapahtuma esim. tunnisteella ja lukuvuodella.  

          Valikoi palaute, jota haluat tarkastella klikkaamalla valkoista laatikkoa kurssin  
          kohdalla vasemmassa reunassa. Klikkaa sitten Tiedot Exceliin -painiketta.  
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2. Aloita PALAUTEJARJ.XLA -tiedoston tallennus omalle koneellesi klikkaamalla 
hiiren oikeaa painiketta sivulla olevan linkin päällä ja valitsemalla vaihtoehto Save 
Link As. Tallenna tiedosto hakemistoon, josta Excel osaa ottaa makrot käyttöön 
automaattisesti Excelin käynnistyessä. Yleensä oikea hakemistopolku on: 
C:\Users\<käyttäjätunnus>\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART.  
Hakemiston voi löytää myös hakemalla XLSTART-hakemistoa koneelta. 

                         

 

 

 

 

 
Jos XLSTART-hakemistoa ei löydy  
seuraamalla oheista polkua tai haku-toiminnolla  
sen saa näkyviin ruksaamalla  
My computer -näkymässä (Start-valikko > My computer) 
Tools > Folder options > View >  
Hidden files and folders > Show. 

 
 

3. Kun makro on koneellasi, voit ladata Excel-
tiedoston klikkaamalla Opetustapahtumapalaut-
teen tiedonsiirto -sivulta löytyvää ”Lataa Excel -
muotoinen tiedosto tästä” -linkkiä.  
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4. Avaa tiedosto.  

                                           

 

 
 

                                           Jos saat virheilmoituksen, joka kysyy avataanko tiedosto,  
                                                                           vaikka se on eri muodossa kuin sen tarkenne osoittaa  
                                                                           paina Yes/Kyllä.  

  

 
 
Excel avaa tiedot aluksi muokkaamattomana tiedostona.  

 
 
5. Makro käynnistetään pikanäppäinkomennolla Ctrl+g, jonka jälkeen materiaali järjestyy 
uudelleen. Makron suoritus kestää jonkin aikaa, jonka jälkeen palautetta voi tarkastella 
eri välilehtiä selaamalla tekstivastauksina tai graafisina esityksinä. 
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6. Talleta lopuksi Excel -data omalle koneelle xlsm-muotoon. Anna tiedostolle nimi, jolla 
tunnistat sen myöhemminkin. Eräs tapa voisi olla antaa tiedostolle nimeksi opetustapah-
tuman tunniste ja lukukausi, esim. 56063_1112.xlsm. 

 

 

HUOM! Makroa ei yleensä tarvitse tallentaa koneelle kuin vain kerran, useimmiten siihen ei tule muutok-
sia edes WebOodin uusien versioiden myötä. Jos makro muuttuu, pyritään tästä tiedottamaan ajoissa. 
Tällöin uusi makro tulee tallentaa koneelle samalla tavalla, kuin aikaisemminkin. 

 


