
 
 
 

 
   

 
 

 

Sanahakuohjeita 
Haku toimii neljässä moodissa:  

1. Älykäs haku (tekijähaku). Hakutermi puretaan tekijöiksi ja kaikki tekijät pyritään purkamaan 
perusmuotoon sekä hajottamaan yhdyssanat. Haku tehdään loogisella tai-operaattorilla 
mutta relevanssilajittelu järjestää tulokset niin että ja-ehdon täyttäneet tulevat ensin. 

Esimerkki 1: auto -haku hakee kaikki kohdat, joissa sana auto on mainittu missä tahansa 
sijamuodossa ja järjestää ensin ne kohdat, joissa sana esiintyy otsikossa tai se esiintyy teks-
tissä useita kertoja peräkkäin. 
Esimerkki 2: yksi kaksi -haku löytää kaikki kohdat jossa on mainittu jompikumpi sana missä 
tahansa sijamuodossa ja järjestää ensin ne kohdat, joista löytyy molemmat sanat. 

2. Lausehaku (verbatim). Jos hakutermi alkaa lainausmerkillä ja loppuu lainausmerkkiin niin 
löytyneessä kohdassa on oltava täysin sama kirjoitusasu kun haettavassa. 

Esimerkki 1: "täytettävä"-haku ei löydä täyttää-sanaa. 
Esimerkki 2: "täytettävä tietyt tulorajat"-haku löytää vain peräkkäin ja tässä muodossa kir-
joitetut sanat.  

3. Monimutkainen haku (loogiset operaattorit). Jos hakutermi alkaa sulkumerkillä ja päättyy 
sulkumerkkiin, niin hakutermi käsitellään tekijöinä joiden välissä on loogisia operaattoreita. 
Tekijöiden loppuun lisätään asteriski (*) jos haku ei löydä mitään eli silloin järjestelmä ha-
kee sanan alkuja. Loogiset operaattorit ovat: ja=molempien sanojen pitää esiintyä, ei=vain 
ensimmäinen saa esiintyä, tai=kumpi tahansa voi esiintyä. 

Esimerkki 1: (osake ja hinta) -haku löytää kohdat, joissa on osake- ja hinta-sanat. 
Esimerkki 2: (osake ei hinta) -haku löytää kohdat, joissa on osake- mutta ei hinta. 
Esimerkki 3: ((osake tai hinta) ja työ) -haku löytää kohdat, joissa on osake tai hinta ja nii-
den lisäksi työ. 

4. Sanan osan haku (wildcard). Jos hakutermin tekijässä käytetään sanan osaa kuvaavia merk-
kejä: *=mikä tahansa merkkijono, ?=mikä tahansa yksi kirjain; niin sanaa ei yritetä purkaa 
perusmuotoon eikä siihen lisätä muita erikoismerkkejä. 

Esimerkki 1: ?????e -haku löytää kaikki 6-kirjaimiset sanat jotka päättyvät e-kirjaimeen. Esi-
merkki 2: *oikeus -haku löytää kaikki oikeus-päättyvät sanat (myös pelkkä oikeus). 
Esimerkki 3: ?*oikeus -haku löytää kaikki oikeus-päättyvät sanat (ei pelkkä oikeus).  

Yhdistely 

Edellä mainittuja neljää moodia voi yhdistellä saman hakuehdon yhteydessä. 
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