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Kun käytät PHAKU-funktiota, on kuin sanoisit “Tässä on arvo. Vaihda sijaintia, etsi arvolle vastine ja näytä solussa olevat arvoa vastaavat sanat tai numerot.” 

Voit pitää kolmatta arvoa (sar_indeksi_nro) mielessä hakutuloksena. Kolme ensimmäistä PHAKU-funktion argumenttia ovat pakollisia. Viimeinen argumentti 

on valinnainen, mutta jos sitä ei käytetä, sen oletusarvo on TOSI.  

Esimerkkejä 

PHAKU(hakuarvo, taulukko_matriisi, sar_indeksi_nro, [alue_haku])  

Mitä arvoa etsit? 

Tämä on hakuarvo.  

Excel etsii tämän arvon 

vastinetta vasemmanpu-

oleisimmasta hakutaulu-

kosta.  

Mistä haluat etsiä? 

Tämä on hakutaulukko.  

Jos aiot kopioida PHAKU-

kaavan, haluat ehkä käyt-

tää suoria  

viittauksia “lukitaksesi” 

alueen.  

Mikä sarake sisältää  

hakutuloksen?  

Arvo tulee näkyviin 

soluun, jossa on PHAKU 

-kaava. Laskemalla en-

simmäisestä sarakkeesta 

ja aloittamalla luvusta 1 

voit selvittää, mikä luvun 

tulisi olla.  

Onko hakuarvon oltava 

tarkka vastine (EPÄTOSI 
tai 0) vai käykö lähes 

tarkka vastine (TOSI tai 
1), jos tarkkaa vastinetta 

ei ole? 

Lajittele arvoa TOSI 
varten vasemmanpuolei-

sin sarake nousevaan jär-
jestykseen, jotta saat 

oikeat tulokset. 

Soluviittaus 

=PHAKU(A2, 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Teksti tai numero 
= PHAKU("DI-328", A2:D6, 

3, EPÄTOSI) 

= PHAKU("Esko Sario", 
A2:D6, 3, EPÄTOSI)  

=PHAKU(0.7,A2:C10, 3, 
EPÄTOSI) 

Alue (suora viittaus) 
=PHAKU(A2, 
D$2:$G$15, 4, 0) 

Nimetty alue 
=PHAKU(021345, 

2010Myyntipv, 4, 0) 

Taulukkoviittaus 
=PHAKU(A2, Arvosanat!

$D$2:$C$10, 3, TOSI) 
Työkirjaviittaus 
=PHAKU(G2, 
[Tuotteet.xlsx]Taul1!

$A$2:$C$200, 3, EPÄT-

OSI) 

Luku 

=PHAKU
(A2,$D$2:$G$145, 2, 0) 

=PHAKU

(A2,$D$2:$G$145, 3, 0) 

 

Näissä esimerkeissä 

sarake D on 1, sarake E 

on 2, sarake F on 3 ja niin 

edelleen.  

Tarkka vastine 

=PHAKU("Esko Sario", 
$D$2:$G$145, 4, EPÄT-

OSI) 
Tarkka vastine 

=PHAKU("Esko Sario", 

$D$2:$G$145, 4, 0) 
Lähes tarkka vastine 

=PHAKU(Myynti,  
2010Prov.prosentit, 3, 

TOSI) 
Lähes tarkka vastine 

=PHAKU(Myynti,  

2010Prov.prosentit, 3, 1) 
Lähes tarkka vastine 

=PHAKU(Myynti,  
2010Prov.prosentit, 3) 

Kuvaus  

Microsoft Excel  

PHAKU-päivitin  
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Katsotaanpa, miten PHAKU-kaava toimii. Oletetaan, että sinulla on verkkosivustosi tietoja sisältävä työkirja. Työkirja sisältää laskentataulukot: Sivujen tar-

kastelukerrat (jossa on joukko kunkin sivuston sivun ja niiden osumia yksilöivästi tunnistavia sivujen tunnuksia) ja Sivut (jossa on kutakin tunnusta vastaavia 

sivujen tunnuksia ja sivujen nimiä). Tavoitteenasi on löytää ja näyttää sivujen tunnuksia vastaavat sivujen nimet. Lisätietoja tästä esimerkistä on sivulla 3. 

Microsoft Excel  

PHAKU-päivitin  

=PHAKU(A2, SIVUT!$A$2:$B$39, 2, EPÄTOSI) 

Sivujen tarkastelukerrat-

laskentataulukon solun B2 
PHAKU-kaava määrittää 

Excelin ottamaan solun A2 
arvon, siirtymään Sivut-

laskentataulukkoon ja 

etsimään vastineen.  
Kaavan lopussa oleva 

EPÄ-TOSI-argumentti kertoo 
Excelille, että vastineen on 

oltava tarkka. 

Excel näyttää löytämänsä 

sivun nimen Sivujen 
tarkastelukerrat 
 -laskentataulukon kaa-
van sisältämässä solussa. 

PHAKU etsii Sivut-

laskentataulukon solujen A2–
B39 vasemmanpuolim-

maisesta sarakkeesta 
Sivujen tarkastelukerrat -

välilehden solun A2 arvon 

vastinetta… 
...jos tarkka vastine on ole-

massa, kaava siirtyy 
sarakkeeseen 2 (Sivun nimi) 

ja noutaa vastaavan sivun 
nimen.  

1 

2 
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Argumentti Huomautuksia 

hakuarvo  Tämä on hakusana, tai sana tai arvo, jonka haluat etsiä. Tässä esimerkissä hakusana on Sivujen tarkastelukerrat -laskentataulukon solusta 
A2 löytyvä 8-numeroinen sivun tunnuksen numero. 

tauluk-

ko_matriisi 

Voit pitää tätä hakutaulukkona, tai solualueena, jonka haluat etsiä. Solut sijaitsevat toisessa laskentataulukossa, joten laskentataulukon nimi 
(Sivut) edeltää arvoaluetta ($A$2:$B$39). Huutomerkki (!) erottaa taulukkoviittauksen soluviittauksesta. Jos haluat etsiä läpi alueen, joka 
sijaitsee samalla sivulla kuin kaava, poista taulukon nimi ja huutomerkki. Myös alueen dollarin merkit osoittavat, että alue on suora tai 

“lukittu” viittaus. Jos lukitset hakutaulukon, Excel viittaa aina takaisin soluihin A2–B38, riippumatta siitä, missä kopioit PHAKU-kaavan.   

sar_indeksi_nro Tämä hakutaulukon sarake sisältää etsittävät arvot. Esimerkiksi Sivut-laskentataulukon sarake B sisältää etsittävät sivujen nimet. Koska B on 
määritetyn solualueen (A$2:$B$39) toinen sarake, funktio käyttää lukua 2.  

alue_haku Arvon EPÄTOSI käyttäminen tarkoittaa, että Excel yrittää etsiä tarkan vastineen sivun tunnusnumerolle. Jos Excel ei löydä tarkkaa vastinetta, 
näkyviin tulee #PUUTTUU!-virhe. Jos käytät arvoa TOSI tai 1, tai jätät tämän argumentin kokonaan pois, PHAKU palauttaa hakusanalle 
seuraavaksi pienimmän vastineen. Jos esimerkiksi etsit lukua 96 ja lukua ei löydy taulukosta, mutta sen sijaan luku 90 löytyy, PHAKU pitää 
sitä vastineena ja antaa tulokseksi 90. 

Katsotaanpa, miten PHAKU-kaava toimii. Oletetaan, että sinulla on verkkosivustosi tietoja sisältävä työkirja. Työkirja sisältää laskentataulukot: Sivujen tarkaste-

lukerrat (jossa on joukko kunkin sivuston sivun ja niiden osumia yksilöivästi tunnistavia sivujen tunnuksia) ja Sivut (jossa on kutakin tunnusta vastaavia sivujen 

tunnuksia ja sivujen nimiä). Tavoitteenasi on löytää ja näyttää sivujen tunnuksia vastaavat sivujen nimet. Lisätietoja ja kuvia tästä esimerkistä on sivulla 2. 

Microsoft Excel  

PHAKU-päivitin  

=PHAKU(A2, SIVUT!$A$2:$B$39, 2, EPÄTOSI) 

Käytä Sivujen 

tarkastelukerrat -
laskentataulukon  
solun A2 arvoa 
hakusanana 

...ja kun löydät vastineen, 

näytä vastaavan sivun nimi 

...ja kun olet siellä, etsi ha-

kusanalle tarkka vastine  

Etsi Sivut-laskentataulukon 

solujen A2–B39 vasemmanpu-
oleisimmasta sarakkeesta solun 
A2 arvon vastine... 


