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Tieteellisillä lehdillä on usein omat ohjeensa
taulukkojen tekoon. Näitä ohjeita tulee

noudattaa.

Muutoin voi noudattaa seuraavia yleisiä
ohjeita.



Taulukkojen rakenteellisia ominaisuuksia
Viivat
• Vältä pystyviivoja, usein vaakaviivat riittävät
• Joskus kannattaa jättää välejä viivojen väliin, jolloin esim. sarakkeet erottuvat paremmin toisistaan (kts. esim. 

1)

Tasaus
• Teksti tasataan vasempaan laitaan soluissa
• Numerot tasataan oikeaan laitaan soluissa

Selkeys
• Voit käyttää väliotsikoita (ja taustavärjäystä) selkeyttämään taulukkoa (kts. esim. 2)
• Samoin sisennystä ja luettelomerkkejä

Numerot ja luvut
• Tuhannet erotellaan sadoista englanniksi pilkulla esim. 7,400, suomessa välilyönnillä 7 400
• Samoin miljoonat tuhansista 1,000,000 / 1 000 000
• Ovatko kaikki desimaalit tarpeellisia, yleensä yksi tai kaksi riittää (muista pyöristyssäännöt)
• Desimaalierotin englannissa piste, suomessa pilkku



Taulukkojen sisällöllisiä ominaisuuksia
Otsikot
• Taulukon otsikko tulee taulukon päälle (vrt. kuvat ja kuviot, joiden otsikko tulee alapuolelle)
• Taulukon otsikon tulee toimia itsenäisesti ilman leipätekstin tukea

• Kuvaava otsikko kertoo mitä, missä ja milloin. Mahdolliset n-määrät mukaan

• Otsikoi kaikki rivi- ja sarakemuuttujat. Ilmoita myös mittayksiköt
• Rivi- ja sarakeotsikot tulee olla sisältöä kuvaavia
• Väliriviotsikot auttavat usein hahmottamaan

Lyhenteet
• Kaikki lyhenteet avattava, useimmiten myös itsestään selvät

Luettavuus
• Nopein tapa lukea artikkeli on lukea otsikko, tiivistelmä, graafit ja taulukot

 taulukkojen selkeyteen ja luettavuuteen kannattaa panostaa
• On helpompi verrata vierekkäisiä lukuja kuin allekkain olevia



Taulukkojen tilastollisia ominaisuuksia

• Osuuksien nimittäjät esitettävä 
• Osuus = osoittaja / nimittäjä x 100
• Esim. 40 % = 2/5 * 100, missä 5 on nimittäjä
• Ilmoitettaessa osuus ja nimittäjä, osoittaja eli absoluuttinen määrä on 

laskettavissa (esimerkissä absoluuttinen määrä on 0,40 * 5 = 2)

• Ryhmäkoot esitettävä
• Vertailtavat asiat ovat lähekkäin

• Vierekkäinen vertailu helpompaa kuin allekkainen



Esimerkki 1



Esimerkki 2



Käytännön vinkkejä taulukkojen tekemiseen

• Täyttyykö taulukon tarpeellisuusidea? Eli onko taulukossa vähintään kaksi 
riviä ja saraketta? Jos vain yksi, niin tiedon voi tiivistää esim. ranskalaisilla 
viivoilla

• Mieti mikä on taulukon pääviesti, jonka haluat välittää lukijalle
• Tukeeko taulukon asettelu pääviestin esiin nousemista?

• Taulukkoon kootaan enemmän tietoa kuin mitä tekstiin nostetaan
• Tekstissä vain olennaisin

• Runsaasti tekstiä sisältävät taulukot (useita lauseita soluissa) kannattaa 
asettaa vaakaan

• Suosi Exceliä taulukkoja tehdessä Wordin sijasta jos mahdollista
Taulukko on mahdollista siirtää Wordiin taulukkona tai kuviona
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