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3.2.1. Sissejuhatus

Mis on eesti keele kõige sagedasem sõna? Kas raamat on pigem laual või 

laua peal? Milliste omadussõnadega iseloomustatakse tüüpiliselt poisse? 

Aga tüdrukuid? Mille poolest erineb noorte ja vanade inimeste keele-

kasutus? Meeste ja naiste? Kui vana nähtus eesti keeles on vä-lõpulised 

küsimused? Millal ja mis kontekstis kasutatakse sõna propaganda? Kui-

das kajastub keeles suhtumine vähemusrühmadesse ning kuidas see on 

aja jooksul muutunud? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsitakse 

vastust korpuslingvistika meetodite abil. 

3.2.1.1. MIS ON KORPUSLINGVISTIKA?

Korpuslingvistika on keeleteaduse haru, mis kasutab tekste keeleand-

mete allikana ning võimaldab teha järeldusi keele kohta keelekasutuse 

1 Peatüki valmimist on toetanud HITSA projekt „IKT-alase võimekuse suurendamine 
ning digihumanitaaria arendamine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide vald-
konnas“ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute tippkeskus).
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põhjal. Korpuslingvistika on eelkõige meetodite kogum, mis sobib teks-
tide töötlemiseks ja uurimiseks, ning on olemuselt kvantitatiivne keele-
uurimismeetod, mistõttu tänapäeva korpuslingvistikas on olulisel kohal 
statistiliste meetodite rakendamine.

Korpuslingvistika kasutab uurimismaterjalina tekstikollektsioone 
ehk korpusi. Tekstide eelis muude andmeallikate ees on see, et nad kajas-
tavad eelkõige keelekasutaja loomulikke keelelisi valikuid. „Loomulik“ 
tähendab siinkohal seda, et valikud tehakse kontekstist, teemast, kirju-
taja isiklikest eelistustest ja ühiskonnas toimuvatest protsessidest lähtu-
valt, ning uurija ülesanne on leida ja analüüsida, mis neid keelelisi eelis-
tusi mõjutab. Seega võimaldab korpuslingvistika uurida ka ühiskonnas 
toimuvat, kui selleks on piisaval hulgal elektroonilisi tekste, st piisavalt 
suur korpus. 

Tänapäeva lingvistikas on tekstikorpused üks olulisemaid materjali 
allikaid, millele toetudes saab kasutusnäidete abil uurida näiteks 

-
matute koostamisel);

omavahelist tööjaotust (nt millest sõltub sõnade tarvis ja vaja 
valik lausetes mul on tarvis/vaja); 

komplekte ning tekstitüüpidevahelisi erinevusi ja sarnasusi (nt 
ajalehetekstid vs. ilukirjandustekstid, suuline vs. kirjalik keele-
kasutus)

Järgnev näide illustreerib, kuidas korpusi ja korpuslingvistikat saab 
kasutada selleks, et vaadelda mõistete ja sõnade tähenduste muutumist 
ajas. Eesti keeles on sõnal väljakutse mitu tähendust, „Eesti keele seletav 
sõnaraamat“ toob välja kolm:

1. väljakutsumine, suuline v. kirjalik kutse. Tuletõrje, kiirabi sai välja-

kutse. 

2. piltl proovilepanek. Mäetipu vallutamine on mu elu suurim välja-

kutse. 

3. väljakutsuv käitumine, provokatsioon. Nöökavale väljakutsele vas-

tas ta vaikimisega. (  

A4ljakutse&F=M)
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Kui vaatame eesti kirjakeele vanemaid tekste (loodud alates 19. sajandi 

lõpust) sisaldavaid korpusi, leiame seal küll 1. ja 3. tähenduses kasutust 

(ehkki korpuste väiksuse tõttu vähe), ent proovilepaneku tähenduses 

 esimest korda alles 1990-ndatel. 2000-ndatel on juba üle poole sõna 

välja kutse kasutustest selle tähendusega (55% väljavõttes, mis sisaldas 

500 välja kutse kasutusjuhtu). Tõenäoliselt on see muutus toimunud ühis-

kondlike murrangute tõttu 1990-ndatel ning inglise challenge mõjul, et 

see nõukogude ühiskonnas tundmatu mõiste ühtäkki nii populaarseks 

sai. 

Põhjalikumalt selgitatakse korpuste kasutusvõimalusi selle peatüki 

6. alajaotuses.

3.2.1.2. KORPUSTE LIIGITUSI

Korpuslingvistika kasutab uurimismaterjalina korpusi. Korpus on kor-

rastatud elektrooniline tekstikogu, mis on analüüsiks ja töötlemiseks ette 

valmistatud: ühtlustatud on tekstide esitusviisi ja tekstide märgistikku2, 

lisatud kasutajale vajalikku infot süstemaatilisel kujul (märgendamine e 

annoteerimine) ning vajalikud metaandmed tekstide päritolu, autorite 

jms kohta. Võrreldes tekstikaevega (vt ptk 3.1) on korpuste kasutamise 

eeliseks just see, et korpuse koostajad on tekstimaterjali juba eelnevalt 

kogunud ja korrastanud, st eeltöötlemine on kasutaja eest ära tehtud. 

Seega nõuab korpuste kasutamine vähem aega ja oskusi kui tekstikaeve, 

ent seda vaid juhul, kui uurimiseesmärgi jaoks sobiv korpus on olemas. 

Korpuse võib vajadusel koostada ka ise (vt 3.2.5.2). 

Rangem korpuse de\nitsioon eeldab, et korpus peaks olema repre-

sentatiivne mingi ajahetke keelekasutuse suhtes või mingit tüüpi keele-

kasutuse suhtes. Laias laastus tähendab see, et korpus esindab eri tüüpi 

tekste ning erinevate keelekasutajate tekste vastavalt sellele, milline on 

nende tekstide vahekord keele kasutajaskonnas tervikuna. 

Representatiivse korpuse koostamiseks on vaja:

1)  de\neerida, millist keelekasutust peab koostatav korpus esindama;

2)  liigitada tekstid mingite tunnuste alusel tekstiklassidesse;

2 Osas 3.1 kasutatakse terminit „kodeering“.
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3)  määrata kindlaks iga tekstiklassi hulk ja/või mõju meid huvitaval 

perioodil;

4)  selle järgi määrata kindlaks selle tekstiklassi osakaal korpuses.

Selliselt koostatud korpust nimetatakse ka suletud korpuseks, sest 

valmis korpusesse ei saa enam tekste juurde lisada või neid korpusest ära 

võtta, ilma et kaoks tekstiklassidevaheline tasakaal. 

Suletud representatiivne korpus esindab kindla ajaperioodi keele-

kasutust. Näiteks Tartu Ülikoolis koostatud 1980. aastate kirjaliku keele 

korpus on esinduslik aastatel 1984–1987 Eestis avaldatud algselt eesti 

keeles kirjutatud (mitte tõlgitud) kirjalike tekstide suhtes. Selle repre-

sentatiivsuse saavutamiseks tehti kõigepealt kindlaks, millised raama-

tud, ajalehed, ajakirjad jm sellel perioodil ilmusid ja kuidas nad jagu-

nesid tekstiklasside (ilukirjandus, ajakirjandus, teadus, populaarteadus, 

entsüklopeedilised tekstid jne) vahel. Seejärel leiti iga tekstiklassi osa-

kaal avaldatud tekstide koguhulgast ning korpuse tekstide jaotus vastab  

sellele. (Vt ka Hennoste, Muischnek 2000.)

Võib arvata, et representatiivsust on võimalik saavutada vaid osali-

selt ning pigem mõne varasema ajaperioodi suhtes, sest tänapäeval on 

tänu internetile juba ainuüksi kirjalike tekstide allikaid väga keeruline 

kirjeldada. Seepärast ei üritata tänapäeval korpuse representatiivsust 

saavutada kogu keelekasutuse suhtes, vaid teatud tüüpi tekstide suhtes, 

või on sellest hoopis loobutud. 

Avatud korpused vastandatuna suletud korpustele ei taotle repre-

sentatiivsust mingi ajaperioodi kogu keelekasutuse kohta ning sinna 

võidakse tekste pidevalt juurde lisada. Ka avatud korpuse puhul on olu-

line meeles pidada, et tulemused kehtivad ennekõike vaid nende tekstide 

kohta, mis korpuses on esindatud, ning neid ei saa laiendada kogu kee-

lele või teistele teksti- või kõnelejarühmadele. Näiteks ei saa ühe või kahe 

19. sajandi kirjaniku keelekasutuse põhjal teha üldistust kogu perioodi 

autorite kohta, sest sel perioodil tegutsenud kirjanikke on oluliselt roh-

kem. Mida suurem on korpus, seda suurema üldistusvõimega on selle 

korpuse põhjal saadud tulemused.

Kasutaja seisukohalt on suletud korpus „rohkem valmis“ kui avatud 

korpus: suletud korpus esindab mingi perioodi ja/või allkeele keelekasu-

tust ja selle representatiivsuse eest on korpuse koostajad juba hoolitsenud. 

Avatud korpuse kasutaja peab vajaduse korral endale representatiivse 
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tekstikogumi pakutavatest allkorpustest ise komplekteerima. Avatud 

korpuse selgeks plussiks on selle suurus, mis on oluline eeldus statistikal 

(mis on ju massnähtuste seaduspärasusi käsitlev teadusharu) põhinevate 

uurimismeetodite ja -vahendite kasutamiseks. Tänapäeval on enamik 

koostatavaid korpusi avatud korpused.

Korpusi võib liigitada ka selle alusel, mis tüüpi keelekasutust nad 

esindavad. Eelnevalt tutvustasime peamiselt kirjalikke üldkeelekor-

pusi. Vanemat või kitsamalt piiritletud keelekasutust sisaldavaid kogu-

sid nimetatakse erikorpusteks. Erikorpuste tüüpilisemate esindajatena 

võiks nimetada õppijakeele või mingit keelt teise keelena rääkijate kor-

pusi, erialakeelte korpusi, murdetekste sisaldavaid murdekorpusi või ka 

näiteks paralleelkorpusi. Viimased sisaldavad sama teksti kahes või ena-

mas keeles ning on mingil tasemel paralleelistatud, st on ära näidatud, 

millised lõigud/laused/osalaused on üksteise tõlked. Erikorpusteks võib 

nimetada ka kõiki muid spetsii\lisemaid korpusi, näiteks Twitteri või 

Facebooki andmeid koondavad korpused, netikeele korpused, teisme-

liste keele korpused, ajalooliste tekstide korpused, luulekorpused jne.

Suulise keele korpused sisaldavad suulist keelekasutust ning nende 

koostamine on keerulisem (kallim ja ajamahukam) kui kirjalike kor-

puste koostamine, seepärast on neid ka vähem. Suulise keele korpuse 

koostamiseks tuleb tekstid salvestada, litereerida, st viia kirjalikule 

kujule (käsitsi või kasutades kõnetuvastust), alles seejärel saab neist edasi 

korpust koostada. 

Järjest enam koostatakse multimodaalseid korpusi, mis sisaldavad 

nii audio- kui ka videomaterjale ning sageli on selle eesmärk analüüsida 

käeliigutusi, kehahoiakuid või näoliigutusi (nt kulmude liikumist), mis 

kaasnevad kõnega ning võivad anda olulist infot suhtluse kohta. 

Tänapäeval koostatakse suulise kõne korpusi ning multimodaalseid 

korpusi, kasutades spetsiaalset tarkvara, mis võimaldab heli- või video-

salvestust ning transkriptsiooni ja märgendust nii korpuse koostamise 

kui ka analüüsi käigus koos hoida (nt EXmaralda, ELAN, NOVA, ka 

Praat). Ka on suulise kõne korpuste kasutamistingimused rangemad, sest 

peab järgima isikuandmekaitse reegleid (vt nt Kelli et al. 2018; ptk 1.2). 

eu/resource-families/spoken-corpora.
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3.2.2. Korpuste koostamise ajaloost

Enne arvutite kasutuselevõttu mõeldi keeleteaduses sõna korpus all min-

git keeleainese kogumit, mida kasutati uurimistöös materjalina (esines 

see siis kartoteegi, lindikogu vms kujul), vastandina autori enda intuit-

sioonil põhinevatele üldistustele. Nendest nn mitteelektroonilistest 

 korpusest annavad ülevaate nt Nelson Francis (1991) või Graeme Ken-

Esimene digitaalne kirjaliku keele korpus on 1960. aastatel loo-

BROWN) täisnimega -

See sisaldab üks miljon sõna ameerika inglise keeles 1961. aastal avalda-

tud kirjalikest tekstidest. Mõneks ajaks muutus selle tekstiliigiline koos-

tis korpuste planeerimise ja koostamise standardiks, mille eeskujul on 

valminud nt briti inglise keelt sisaldav Lancaster-Oslo/Bergeni korpus 

et al. 
1978), mandariini keelt sisaldav -

-

tati Edinburghi Ülikoolis esimene suulise keele korpus, millest sai hiljem 

osa diakroonilise inglise suulise keele korpusest „London-Lund corpus 

of spoken English“ (Svartvik 1990).

Aastatel 1960–1980 koostati kuni miljonisõnalisi hoolikalt valitud 

tekstikatkenditest koosnevaid representatiivseid korpusi. Kõik kor-

puse tekstid tuli arvutisse sisestada käsitsi, klaviatuurilt sisse tippides. 

1980-ndatel hakati tekstide sisestamisel kasutama skannerit ja tärk-

tuvastust (optical character recognition -

nist sõnast koosnev korpus muutus realistlikuks eesmärgiks. 1990-ndatel 

muutus kirjastamine elektrooniliseks ning sellega seoses elektroonilised 

tekstid suures mahus korpusekoostajatele kättesaadavaks, jäi „ainult“ 

tekstide ühtsele kujule teisendamise vaev (Tognini-Bonelli, Sinclair 

2006).

2000-ndatel kolisid tekstid internetti ja tekkis uus korpuse kogumise 

viis – tekstide automaatne korjamine veebist koos eelneva keeletuvas-

tuse ja kogutud toormaterjali automaatse puhastamisega samal veebi-

lehel leiduvast, kuid selle teksti koosseisu mittekuuluvast materjalist. 
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See tehnoloogia võimaldab koguda kokku kõik mingil ajahetkel veebis 

olevad meid huvitava keele tekstid ning koostada neist korpuse täisau-

tomaatselt. Selle tulemusena on ühelt poolt korpuste suurus kasvanud 

sadade miljonite, isegi miljardite sõnadeni – korpus Eesti Veeb 2013 

sisaldab 270 miljonit sõna, Eesti Veeb 2017 üle 760 miljoni sõna, Eng-

lish Web 2015 üle 18 miljardi sõna. Teiselt poolt puudub täpne ülevaade 

selliselt koostatud korpuse sisust – pole teada, kes need tekstid kirjutas; 

pole teada korpuse täpne tekstiklassiline jaotus. Ja kolmandaks – nen-

dele küsimustele vastuse leidmine on jällegi uus põnev uurimisküsimus 

arvutilingvistidele.

 

3.2.3. Eesti keele korpused

Laias laastus sarnaneb eelkirjeldatuga ka eesti keele korpuste ajalugu. 

Esimese eesti keele korpusena koostati Tartu Ülikoolis 1990. aastatel 

klassikalise Browni korpuse eeskujul suletud ja representatiivne baas-

korpus (https://www.cl.ut.ee/korpused/baaskorpus/), milles on ühe 

miljoni sõna mahus tekstikatkeid 1980-ndatel avaldatud tekstidest, 

jaotatuna kümne tekstiklassi vahel. Peagi järgnes 1890.–1990. aastate 

keelekasutust ja selle muutumisi näitlikustav läbilõikekorpus (nn niit-

korpus), mis sisaldab igast kümnendist ajalehe- ja ilukirjandustekste. 

Niitkorpuse allkorpused on representatiivsed valitud perioodi ajalehe- ja 

ilukirjanduskeele suhtes, ent mitte kogu kirjaliku keelekasutuse suhtes. 

Nende korpuste tekstide valikust annab ülevaate Tiit Hennoste ja Kadri 

Muischneki artikkel (2000).

Eestikeelsete elektrooniliste tekstide suures mahus kättesaadavaks 

muutumisel, peamiselt ajalehtede ja ajakirjade internetiarhiivide kujul, 

aga ka seoses näiteks ilukirjandus- ja teadustekstide elektroonilise pub-

litseerimisega, koguti need koondkorpusesse (https://www.cl.ut.ee/kor-

pused/segakorpus/), mis sisaldab üle 250 miljoni sõna, peamiselt ajalehe-

tekstidest, aga ka ilukirjandust, teadustekste, seadusi jm.
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TEKSTIKAST 3.2.1. NÄITEID EESTI KEELE KORPUSTEST
Eestikeelsete tekstide täisautomaatselt veebist korjamise teel on koostatud 
korpused Eesti Veeb 2013 (https://metashare.ut.ee/repository/browse/eesti-
veeb-2013-ettenten-korpus-morfoloogiliselt-uhestatud) ja Eesti Veeb 2017. 
Praegu suurim eestikeelsete tekstide kogu on 1,3 miljardi sõnaline eesti keele 
ühendkorpus 2017 (https://metashare.ut.ee/repository/browse/eesti-keele-
uhendkorpus-2017), mis ühendab varasemad kirjaliku üldkeele korpused veebist 
korjatud keelematerjaliga.

Lisaks kirjalikku üldkeelt sisaldavatele korpustele on koostatud mitu 
erikorpust, näiteks vana kirjakeele korpus VAKK (http://vakk.ut.ee/) (Kingisepp 
et al. 2004), eesti vahekeele korpus (sisaldab eesti keelt võõrkeelena õppijate 
tekste, http://evkk.tlu.ee/). 

Suulist keelekasutust koondavaid korpusi asuti eesti keele kohta koostama 
1990-ndate lõpus, neist esimene oli suulise kõne korpus (Hennoste 2003; https://
metashare.ut.ee/repository/browse/suulise-keele-korpus/36d19e1c5a4511e2a6
e4005056b4002400068e3651e841f5b4002067f439f7aa/), pisut hiljem lisandusid 
eesti murrete korpus (Lindström 2015; https://www.keel.ut.ee/et/keelekogud/
murdekorpus), spontaanse kõne foneetiline korpus (https://www.keel.ut.ee/et/
foneetikakorpus) jmt.

Eesti keele korpusi, nagu ka teisi eesti keele ressursse, kogub ja levitab 

Eesti Keeleressursside Keskus (https://keeleressursid.ee/), samuti koon-

dab neid portaal Metashare (https://metashare.ut.ee/).

3.2.4. Märgendamine

Märgendamiseks nimetatakse igasuguse lisainfo lisamist korpusesse. 

Märgendamine annab korpuse tekstidele lisaväärtust ja laiendab oluli-

selt korpuse kasutusvõimalusi. Korpustes leiduvaid sõnu sellisel kujul, 

nagu nad tekstis esinevad, nimetatakse tekstisõnadeks ehk sõnedeks 

(vt ka ptk 3.1). Eestikeelsete tekstide puhul on üldjuhul vajalik morfo-

loogiline märgendamine, mille käigus lisatakse igale sõnele info sõna 

põhivormi ehk lemma või konkreetse muutevormi kohta (nt kui tekstis 

on sõna lastega, saab märgendamise käigus sellele lisada, et tegemist on 

mitmuse kaasaütleva käändega, sõna põhivorm ehk lemma on laps; vt 

ka ptk 3.1). Lisaks on elementaarne, et märgitakse, mis tekstist on sõna 

pärit, kes on teksti autor, teksti ilmumis- või loomisaeg jt teised meta-

andmed (metaandmete kohta vt selle õpiku ptk 1.3).
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Eespool toodud näide juba osutab, et sõna põhivormi (sõnaraama-

tuvormi) ehk lemma lisamine aitab meil oluliselt hõlpsamalt sõnu teks-

tidest üles leida: ilma lemmata peame iga kord läbi mõtlema, milline on 

sõna laps vormistik eesti keeles ning kuidas seda päringute tegemisel 

arvesse võtta (ainsuses: laps, lapse, last, lapsesse, lapses, lapsest, lapsele, 
lapsel, lapselt, lapseks, lapseni, lapsena, lapseta, lapsega; mitmuses: lap-
sed, laste, lapsi, lastesse, lastes, lastest, lastele, lastel, lastelt, lasteks, las-
teni, lastena, lasteta, lastega). Eriti keeruline on eesti tegusõnade vormis-

tik ning kui on vajalik tekstidest tegusõnu otsida või analüüsida, on ilma 

lemmatiseerimata seda teha päris keerukas ülesanne. Samas on vähe-

malt lingvistikas tavaline ka see, et meid huvitab just kindlas vormis (nt 

kaasaütlevas käändes) sõnade kasutamine – sellisel juhul saame märgen-

datud  korpusest välja otsida näiteks kõik kaasaütlevas käändes sõnad.

Morfoloogiline märgendamine (lemma ja vormiinfo lisamine) on 

eriti vajalik juhtudel, kui töötame tekstidega, mille puhul me ei oska 

prognoosida sõnade muutmist (käänamist ja pööramist) või kui tekst 

on varieeruva keelega (nt murrete või vanema kirjakeele tekstid, aga ka 

tänapäeva sotsiaalmeedia tekstid, mis ei järgi kuigi hoolega kirjakeele 

norminguid). Just sellisel juhul on uurimisel väga palju kasu juba morfo-

loogiliselt märgendatud korpustest. Näiteks ühendab eesti murrete 

korpuses märksõna (milleks on lemma kirjakeelepärasel kujul) õpetaja 
kõiki selle sõna häälduslikke ja vormivariante, mida me ka murdeid hästi 

tundes ei oskaks alati ennustada (nt õppettaea, õppettaeale, öppettajad, 
õppettei, oppõttajat jne); samuti võimaldab see meil ignoreerida suulise 

kõne kirjapanekul tehtud valikuid (nt murdekorpuses on sõnas õpetaja 

sulghäälikud kirjutatud kahekordselt, kuigi kirjakeeles selles positsioo-

nis kirjutatakse ühekordselt; märksõna on aga kirjakeelepärasel kujul).

Samuti saab morfoloogiliselt märgendatud korpuse põhjal koostada 

lemmade sagedusloendeid (vt ka alaptk 3.2.6).

Eesti keele suured korpused (nt Eesti Veeb 2013, Eesti Veeb 2017) on 

morfoloogiliselt märgendatud automaatselt. See tähendab, et märgenda-

misel on kasutatud eesti keele morfoloogilist analüsaatorit ja korpust ei 

ole käsitsi üle kontrollitud – selleks on maht liiga suur. Muidugi pole 

ükski arvutiprogramm täiuslik: eesti keele automaatselt morfoloogi-

liselt märgendatud korpuses on umbes 3% tekstisõnadest vale analüü-

siga (Muischnek et al. 2017). Korpusi kasutades tuleb sellega arvestada. 
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Tüüpiliselt tekib automaatse morfoloogilise märgendamise käigus viga 

siis, kui tekstisõnal on mitu võimalikku analüüsi ja analüsaator on vali-

nud neist konteksti sobimatu. Näiteks võib sõnavormil kohal olla kon-

tekstist sõltuvalt kaks analüüsi: ta on kas sõna koht või sõna koha ainsuse 

alalütleva käände vorm. Lauses Kohal on suur seljauim on õige algvorm 

koha, ent analüsaator võib ekslikult väljastada algvormiks koht. 
Märgendatud korpuse kasutamisel on seega mõistlik uurida, kas 

märgenduse kvaliteeti on hinnatud. Kui veaprotsent on suur, kehtib 

paraku arvutiteadusest pärit „vanasõna“: kui sisendiks on sodi, on ka väl-
jundiks sodi (garbage in, garbage out), st vigase sisendi analüüsi tulemus 

on samuti vigane.

Ka oma korpust koostades on kasulik see lemmatiseerida (lähemalt 

selle kohta vt ptk 3.1). Lisaks morfoloogilisele märgendusele on võima-

lik tekstides märgendada kõiki üksusi, mida (keele)uurijate seisukohalt 

vajalikuks peetakse: tekstiosi, teemasid, morfoloogilisi üksusi, fraase, 

süntaktilisi üksusi (lauseliikmeid) ja süntaktilisi suhteid, sõnade silbi-

struktuuri, värsistruktuuri, sõnaga väljendatud positiivset või negatiiv-

set hoiakut jm. Märgendamine sõltub seega eelkõige sihtgrupi valikust, 

kellele ja mille jaoks korpus on koostatud, ning vahenditest ja võimalus-

test seda tööd automatiseerida.

3.2.4.1. TEHNILIST: MÄRGISTIK, MÄRGENDUSSKEEM  

JA -KEEL, STANDARDID

Märgistik

Korpuste koostamise üks olulisi punkte on tekstide tehnilise märgistiku 

kontroll ning ühtlustamine ja tekstide puhastamine liigsest „sodist“. 

Kindlasti on kõik kokku puutunud olukorraga, et ühest programmist 

või keskkonnast pärit tekstid kuvatakse teises keskkonnas vigaselt või 

imelikult. Sellisel juhul on probleem tõenäoliselt tekstifailide märgisti-

kus. Olles ise koostanud korpuse oma töö jaoks või laadinud alla juba 

olemasoleva korpuse, tulekski esmalt välja selgitada, milline on tekstifai-

lide märgistik ehk kodeering (character encoding) ja tekstide märgendus.

Kasutatud märgistik määrab, millist märki mingi arvutimälus 

olev number tähistab. Kuna arvutite ajaloo jooksul on olnud kasutusel 
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erinevaid märgistikke, võib sama bait või baitide järjend3 tekstis välja 

paista eri (tähe)märgina, olenevalt sellest, millises märgistikus prog-

ramm arvab selle kodeeritud olevat. Ekslik märgistiku tuvastamine 

annab tulemuseks näiteks tähejärjendid garaa? või garaa˛ järjendi garaaž 

asemel.

Joonisel 3.2.1 on näha märgistikustandardis ISO-8859-4 kirjutatud 

lause Anda üürile garaaž Šokolaadi tänaval nii, nagu seda kuvab teksti-

levinuim märgistik, ka eestikeelse teksti kodeerimisel. Kodeeringut saab 

muuta UTF-8-ks, valides menüüribalt Encoding ning sealt avanevast 

rippmenüüst Convert to UTF-8.

Joonis 3.2.1. Valesti tuvastatud märgistikustandardis tekst

Märgendusskeem ja -formaat

Korpuse koostamisel tuleb otsustada, milliseid üksusi ja millisel viisil 

soovime märgendada. Kuna selle tegevuse juures on kõige olulisem olla 

järjekindel ja süstemaatiline, ongi esmane samm märgendusskeemi ning 

sellega sobiva märgendusformaadi valik. Iga suurem korpus kasutab 

mingit märgendusskeemi ja -formaati selleks, et tagada kõikide märgen-

dustasandite märgendamine samade põhimõtete alusel ja samal viisil. 

See võimaldab korpustest info otsimise teha võimalikult lihtsaks ja auto-

maatseks, sest on teada, milliselt väljalt mis infot leida ning mis järje-

korras eri märgendustasandid on esitatud.

of Linguistic Annotation“ (2017).

Märgendusskeemi all mõeldakse märgendamisel rakendatavate 

kategooriate loetelu ja nende tähistaja ehk märgendi valimist. Näiteks 

3 Bait on arvuti infoühik, koosneb kaheksast bitist. UTF-8-s esitatakse osa tähemärke 
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luulekorpuse puhul soovime ilmselt märgendada pealkirja, luuletuse 

alguse ja lõpu, stroo\de ja värsside piirid, stroo\de värsimõõdu, rii-

miskeemi, aga ka näiteks iga sõna põhivormi ehk lemma. Selliselt kuju-

nev märgendusskeem tuleb süstemaatiliselt sobitada kõigile korpuses 

olevatele tekstidele. Vahel ei ole märgendusskeemi rakendamine sugugi 

nii lihtne ülesanne, kui pealtnäha paistab.

Sama oluline kui märgendusskeemi valik on ka märgendite esi-

tusviisi ehk märgendusformaadi valik. Tekstikastis 3.2.2 on esitatud 

struktuuri suhtes märgendatud Shakespeare’i sonett, näide pärineb 

TEI (Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange) mär-

gendusjuhendist (https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/

VE.html). TEI märgendusformaati kasutatakse tekstikogude märgenda-

misel laialdaselt. 

Tekstikastis esitatud näites markeerivad teksti algust ja lõppu mär-

-

vastandatuna pealkirjale või autorikirjele. Sonett jaguneb stroo\deks, 

TEKSTIKAST 3.2.2.

MÄRGENDUSEGA KORPUSEKATKE: SHAKESPEARE’I 130. SONETT

<text>
<body>
<lg>
<lg type="quatrain">
<l>My Mistres eyes are nothing like the Sunne,</l>
<l>Currall is farre more red, then her lips red</l>
<l>If snow be white, why then her brests are dun:</l>
<l>If haires be wiers, black wiers grown on her head:</l>
</lg>
<lg type="quatrain">
<l>I have seene Roses damaskt, red and white,</l>
<l>But no such Roses see I in her cheekes,</l>
<l>And in some perfumes is there more delight,</l>
<l>Then in the breath that from my Mistres reekes.</l>
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</lg>
<lg type="quatrain">
<l>I love to heare her speake, yet well I know,</l>
<l>That Musicke hath a farre more pleasing sound:</l>
<l>I graunt I never saw a goddesse goe,</l>
<l>My Mistres when shee walkes treads on the ground.</l>
</lg>
</lg>
<lg type="couplet">
<l>And yet by heaven I think my love as rare,</l>
<l>As any she beli'd with false compare.</l>
</lg>
</body>
</text>

Allikas: TEI märgendusjuhis, https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/VE.html

Eelnevas tekstikastis esitatud märgendust võib nimetada ka struktuur-

seteks metaandmeteks. Metaandmed on andmed andmete kohta, nad 

võivad olla sisestatud tekstifaili või esitatud eraldi failina. Kirjeldavad 

metaandmed sisaldavad teksti identi\tseerimiseks vajalikku infot: autor, 

pealkiri, võtmesõnad, lühikokkuvõte vms.

Struktuursed metaandmed esitavad teksti struktuuri, siinses näites 

soneti jagunemist stroo\deks ja värsiridadeks. Metaandmete kohta saab 

lähemalt lugeda selle raamatu peatükist 1.3 ja 5.1. 

TEKSTIKAST 3.2.3. MÄRGENDUSSTANDARDID 
Parandamaks märgendatud korpuste taaskasutamise võimalusi, on viimase 
kolmekümne aasta jooksul pööratud tähelepanu märgendusstandardite 
loomisele. Standardiseerida püütakse kahte asja: märgenduse sisu (morfoloogilise 
märgenduse puhul näiteks sõnaliikide nomenklatuuri) ja märgenduse vormi. 
Viimase eesmärgiga on tegudes jõutud kaugemale kui esimesega. Ajalooliselt 

loomine 1987. aastal. TEI koostab juhendeid (TEI Guidelines) digitaalsete tekstide 
märgendamiseks peamiselt digihumanitaaria ja sotsiaalteaduste vajadusi silmas 
pidades, st TEI juhendid ja märgendusskeemid ei piirdu ainult lingvistikaga. Lisaks 
TEI-le eksisteerib veel mitmeid teisi standardeid, ülevaate neist leiab Nancy Ide’i 
ja tema kaasautorite artiklist „Community Standards for Linguistically-Annotated 
Resources“ (2017) eespool viidatud kogumikust.



3193.2. Digitaalsed tekstiandmed ja korpuslingvistika

Märgistikest

-

-

tuse standardkood), milles on 128 tähe- jm märki ning mis sobis sel-

lisena küll hästi ingliskeelsete tekstide esitamiseks, kuid mille märkide 

hulgast ei piisa paljude teiste ladina tähestikul põhinevaid tähestikke 

kasutavate keelte tekstide jaoks.

Kuni 1990. aastate esimese pooleni loodi diakriitilisi märke kasuta-

vate ladina tähestikul põhinevate tähestike kirjutamiseks probleemist 

ülesaamiseks hulk eri märgistikustandardeid, nii ISO (International 

Organization for Standardization) kui ka suurte tarkvaratootjate poolt. 

ISO märgistike hulgas on 10  erinevat märgistikku ladina tähestikul 

põhinevate tähestike jaoks, millest eestikeelsete tekstide esitamiseks on 

tüüpiliselt kasutatud standardeid ISO8859-4 ja ISO8859-10.

-

-

deid. Nüüdisajal eeldab enamik (eestikeelse) teksti automaattöötlemise 

vahendeid, et töödeldava teksti kodeering oleks UTF-8. Seega on mõist-

lik oma korpuses kasutada seda märgistikku. Kodeeringu kontrollimi-

seks ja vahetamiseks on veebis mitmeid rakendusi; samuti saab seda teha 

mitmes lihttekstiga töötamiseks mõeldud tekstiredaktoris (Windowsis 

samaväärsed programmid  Brackets, Sublime Text ja Textmate). 

3.2.5. Korpuste kasutamine

3.2.5.1. KORPUSTE ANALÜÜSI KESKKONNAD

Olemasolevate korpuste kasutamiseks on kaks peamist võimalust: esi-

tada korpustele päringuid olemasolevate päringusüsteemide kaudu või 

laadida vajalik korpus tervikuna enda arvutisse.

Korpuste kasutajaliidesed on aja jooksul arenenud sõna konkordant-

side (st kasutusnäidete) leidmise vahendist statistiliste meetodite abil 

keerukaid kollokatiivseid ja semantilisi mustreid tuvastavateks tööriis-

tadeks. Selle peatüki kirjutamise ajal oli suuri eesti keele korpusi sisal-

davaid polüfunktsionaalseid tasuta kasutatavaid päringusüsteeme kolm: 
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keeleressursside keskuse hallatav Korp (https://korp.keeleressursid.ee), 

sõnastike ja korpuste ühispäringuid võimaldav Keeleveeb (www.keele-

veeb.ee) ning SketchEngine (https://www.sketchengine.eu/), mis on 

praeguse seisuga üliõpilastele ja akadeemiliste asutuste töötajatele tasuta 

kasutatav 2022. aasta lõpuni. SketchEngine sisaldab lisaks eesti keelele 

veel väga paljude teiste keelte eri korpusi ning sobib seega hästi ka keelte 

võrdlemiseks.

Eesti keele erikorpused on sageli varustatud oma, just selles kor-

puses sisalduva info pärimiseks kohandatud päringuliidesega. Näiteks 

eesti murrete korpuse kasutamiseks on päringuliides www.murre.ut.ee/

mkweb, mis võimaldab teha päringuid nii murdepärase sõne (s.o teksti-

sõna; sõna sellisel kujul, nagu ta teksti esineb), kirjakeelepärase lemma 

kui ka sõnaliigi ja morfoloogilise analüüsi järgi. Päringusüsteem võimal-

dab otsida eraldi erinevatest eesti murretest (lisaks liivi ja vadja keelest), 

murrakutest (kihelkondadest) ning tulemusi kuvada muu hulgas lihtsatel 

kaartidel. Lisaks on päringutulemusi võimalik kuulata. Eesti vana kirja-

keele korpuse kasutamiseks on päringuliides http://vakk.ut.ee/otsi.php, 

kust saab päringut koostada nii tekstide koostamise aja ja autorite kaupa 

kui ka teha eraldi päringuid põhja- ja lõunaeestikeelsete tekstide kohta. 

3.2.5.2. OMAKORPUS

Võib juhtuda, et käsil olevale uurimisküsimusele vastamiseks sobivat 

korpust olemasolevate hulgas pole. Siis tuleb see ise koostada, ent enne 

tasuks veenduda, et sobivat keelekogu tõesti veel olemas ei ole.

Ise oma korpuse (nimetamegi teda edaspidi omakorpuseks) loomisel 

tuleb silmas pidada järgmisi aspekte:

1.  Mis tekstid on sinu jaoks vajalikud ja kättesaadavad? Kust neid 

saab, millised on nende kasutamise piirangud? Piirangud võivad 

tuleneda nii tekstide autorist ja haldajast kui ka tekstide sisust. 

Tuleb silmas pidada, et ehkki tekstikaeveks (milleks korpusling-

vistika otsapidi on) võib ka autoriõigustega kaetud tekste vabalt 

kasutada, kui tegemist õppe- või teadustöö otstarbel koostatava 

uurimusega, on siiski oluline enne tekstide kogumist, töötlemist 

ja kasutamist endale selgeks teha, mida nendega teha tohib ja 

mida mitte. Mõningate tekstide puhul (nt suulised tekstid) tuleb 
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meeles pidada isikuandmete kaitsmise vajadust, sest näiteks ka 

hääl kuulub isikuandmete hulka. (Vt ptk 1.2.)

2.  Mis keeles tekstid on? Mis formaadis tekstid on? Mis märgistikus 

vigu? Näiteks on digitaalarhiivis DIGAR (https://www.digar.ee/

arhiiv) küll palju tekste vabalt kättesaadavad, ent vanemad tekstid 

on vaid pildilise pdf-i ning tärktuvastatud teksti kujul. Selle tule-

musena on tekstides väga palju „sodi“, st tärktuvastuse vigu, ning 

nende kasutamine on keerukas: tuleb teha palju eeltööd, et tekstid 

vigadest puhastada.

Omakorpuse loomisel on soovitatav tekstid hoida txt-formaa-

dis ja UTF-8 märgistikus. 

3.  Millisel kujul ja missugused metaandmed on tekstide kohta saa-

daval? Oluline on nii tekstide autor, kirjutamisaeg, avaldamis-

koht (nii kirjastus, väljaanne kui ka füüsiline koht), kõnelejad 

(kui on suuline tekst) jm. Metaandmeid ei ole kunagi liiga palju 

ning need tuleb koguda kohe ja hoida igal sammul koos teksti-

infoga. Metaandmed võivad olla sama olulised kui tekst ise, või 

täpsemalt: tekst võib osutuda väärtusetuks, kui sellega koos ei ole 

piisavalt metaandmeid (vt ka ptk 1.3 ja 5.1).

4.  Mis ajastust tekstid on? Kas neid on võimalik tänapäeva kirja-

keele automaattöötluseks mõeldud vahenditega edasi töödelda 

(nt lemmatiseerida)? Kas seda on vaja teha? 

Kui omakorpus peaks koosnema internetis leiduvatest tekstidest, 

siis sobivaim vahend selle koostamiseks on praegu korpusepäringu-

määrata soovitavate tekstide keel ja sisestada nn seemnesõnad (otsita-

vatele tekstidele iseloomulikud sõnad) või veebiaadressid, millelt tekste 

koguda soovitakse, ning programm otsib tekstid üles ja laadib need alla, 

puhastab veebikujundusest ja märgendab morfoloogiliselt. Sellise oma-

korpusega saab edasi töötada SketchEngine’i sees, aga selle võib ka alla  

laadida.

Omakorpuse käsitlemiseks saab kasutada kasutaja arvutisse instal-

leeritavat või veebipõhist tarkvara, mille kohta kasutatakse inglise keeles 

terminit concordancer, kuigi enamasti nende süsteemide funktsionaal-

sus ei piirdu ainult konkordantside otsimisega. On nii tasuta kasutatavat 
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kui kommertstarkvara, veebiotsing concordancer annab nii tarkvaralehti 

kui ka eri süsteemide võrdlevaid ülevaateid.

Tasuta allalaaditavatest korpusepäringusüsteemidest paistab eesti-

versioonid nii Windowsi, Mac OS X-i kui ka Linuxi operatsioonisüs-

teemi jaoks. Plussiks on kindlasti täpitähtede probleemitu haldamine; 

päringutel on võimalik kasutada regulaaravaldisi; lisaks konkordantsi-

tuvastada kollokatsioone ja võrdluskorpuse olemasolul ka võtmesõnu 

(keywords), st sõnu ja sõnavorme, mis esinevad analüüsitavas korpuses 

oluliselt sagedamini kui võrdluskorpuses. (Nende meetodite kohta vt  

alaptk 3.2.6.) Sarnaste funktsioonidega on WordSmith, mis on aga tasu-

line programm. Omakorpuse saab üles laadida ka korpusepäringusüs-

teemi SketchEngine.

Enamik selliseid korpusepäringusüsteeme eeldab, et omakorpus on 

abil teha lemmade, mitte tekstisõnade sagedusloendeid, siis on mõistlik 

tekst eelnevalt lemmatiseerida, nagu kirjeldatud peatükis 3.1.

Kui omakorpust on vaja enne korpusepäringusüsteemi laadimist 

muuta, nt teisendada märgistik või lisada käsitsi märgendust, siis selleks 

-

Baastasemel küllaltki lihtsalt omandatav vahend omakorpuse tööt-

lemiseks on nn shell’i skriptid (http://linuxcommand.org/lc3_writing_

shell_scripts.php).

Korpustööriistana (või laiemalt tekstikaeve tööriistana) on üha enam 

kasutusel programmeerimiskeel R (https://www.r-project.org/), mis alg-

selt oli mõeldud peamiselt statistika tegemiseks, ent on nüüd üha enam 

kasutusel ka korpustekstidega töötamiseks. (Vt nt Brezina 2018, Desagu-

lier 2017 jne.) R-i üks suuri eeliseid on lai kasutajaskond, vaba lähtekood 

ning neist tulenev kiire areng uute analüüsivahendite väljatöötamisel.

väga võimas tööriist korpuste ja tekstiandmetega töötamiseks. Ka eesti 

keele töötlemiseks mõeldud EstNLTK (https://estnltk.github.io/) tööriis-

et al. 2016). 
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3.2.6. Levinumad analüüsimeetodid korpuslingvistikas

Tekstide analüüsil on terve hulk küllaltki standardseid meetodeid, mida 
korpuslingvistikas laialt kasutatakse. Keeleandmeid hangitakse korpus-
test peamiselt konkordantside, kollokatsioonide, sõnade ja/või gram-
matiliste kategooriate järjendite (mitmikute ehk n-grammide) ning 
mustrite ja mitmesuguste muude sagedusandmete kujul. Paljud neist on 

SmithTools (nende kohta vt 3.2.5.2) ja SketchEngine.
Konkordants on päritud stringi ehk märgijärjendit sisaldavate kor-

puseosade, tüüpiliselt lausete hulk. Otsitavaks võib olenevalt korpuse 
märgendusest ja päringusüsteemist olla lihtsalt tekstisõna, selle algvorm 
ehk lemma, korpuses märgendatud (grammatiline) kategooria või kõigi 
eelmiste kombinatsioon. Konkordants võimaldab otsida tekstide seest 
huvipakkuvaid sõnu või märgijärjendeid koos lausekontekstiga või ilma, 
selleks et kasutusjuhtumeid hiljem analüüsida, võrrelda vms.

Tekstikastis 3.2.4 on väljavõte Keeleveebi päringule „lemma kõige, 
millele järgneb ükskõik milline omadussõna ülivõrdes“ vastuseks saadud 

 
keyword in context). Rida algab allikaviitega, milleks selles korpuses on 
veebilehe aadress, millelt kuvatav lause pärineb; kandilised sulud tekstis 
märgivad automaatselt tuvastatud osalausepiire. Kombinatsioon kõige
ülivõrre on teatavasti keeleliselt pigem viga, sest kõige moodustab üld-
juhul koos keskvõrdega nn analüütilise ülivõrde (kõige parem = parim). 
Päringu tulemusena saadud näited aga osutavad, et keelekasutajate 
 hulgas on üksjagu ebajärjekindlust kesk- ja ülivõrde moodustamisel. 

TEKSTIKAST 3.2.4. KONKORDANTS
kõige enim 

ravivad taimed elavad meie enda ligiduses . ]

liinivalmistajalt Krah AG , ] [ kelle tootmisliine peetakse kõige arenenuimaks 
ning mitmekülgseimaks tänasel turul . ]

järjest suurenevast politiseeritusest kannatavad eelkõige omavalitsuste teenuste 
kõige suurimad tarbijad ja ] [ enamasti on need pigem madalama sissetulekuga 
inimesed . ]
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kõige vähimadki edusammud võivad aidata 
vabastada mu meeli , tundeid ja vaimu ning elus edasi minna asjadega , ] [ mida 
tuleb tingimata teha , ] [ ja sealjuures end paremini tunda . ]

kõige metalim teema üldse . ]
 Kõige enim rohkem on vihmavesi saastatud esimeste 

sademete ajal pärast pikemat põuda , ] [ kuna katustele kogunenud mustuse 
hulk on eriti suur . ]

kõige suurim muutus sinu elus ? ]

Regulaaravaldised

Lisaks märgendusele on konkordantside otsimisel abiks ka regulaar-

avaldised ehk sümbolitest koosnev nn tekstimuster, mis esindab tea-

tud märgijadasid. Näiteks eespool esitatud kõige
morfoloogiliselt märgendamata korpusest üles leida regulaaravaldisega 

kõige (eraldatud tühi-

kutega), millele järgneb de\neerimata märgijada, mis ei ole tühikud (1 ja 

enam märki), ja seejärel ülivõrde tunnus im. 

Regulaaravaldiste kasutamine ongi väga oluline eelkõige morfoloo-

giliselt märgendamata tekstide puhul, sest vastasel juhul on keerukas 

arvestada eesti keelele väga iseloomuliku rohke morfoloogiaga (käände- 

ja pöördelõpud) ning sõnasiseste muutustega nende moodustamisel 

(laadi- ja vältevaheldus). Nt sõna riik kõigi erinevate vormide ülesleidmi-

seks ühe päringuga peame arvestama käänamisega: ainsuses riik, riigi, 
riiki, riiki, riigis, riigist, riigile, riigil, riigilt, riigiks, riigini, riigina, riigita, 
riigiga. Sama ka mitmuses: riigid, riikide, riike, riikidesse, riikides jne. 

Päringu moodustamiseks regulaaravaldise abil tuleb leida ühisosa, mis 

ei muutu, ning erisümboleid kasutades variandid, mis muutuvad, või-

malikult optimaalsel viisil. Näiteks päring [Rr]ii[kg][ie]* kirjeldab sõna 

riik vormide nelja esimest tähte (R või r, millele järgneb 2 i-d, seejärel k 

või g), millele omakorda järgneb i või e nullist lõpmatu arv kordi. Või-

malik, et piisavalt hea tulemus saavutatakse aga juba vaid nelja esimese 

märgi de\neerimisel regulaaravaldises.

Regulaaravaldiste kasutamisel on oluline kontrollida, kas a) otsitud 

mustrile leitakse ka neid vasteid, mis kasutajat tegelikult ei huvita (nt on 

hoopis teise sõna osad; kui neid on palju, tasub mõelda, kas regulaar-

avaldist saaks teha täpsemaks); b) kas otsitud muster ikka katab kõik 



3253.2. Digitaalsed tekstiandmed ja korpuslingvistika

huvipakkuvad märgijadad, mis loomulikus tekstis võivad esineda (nt 

sageli ei osata arvestada lausealgulise suurtähega, kirjavahemärkidega, 

aga ka tüvevaheldusega, nt riik : riigi). 
Näiteks on eespool toodud sõna riik kõigi käändevormide leidmi-

seks mõeldud regulaaravaldis selles mõttes ebatäpne, et leiab nii sõna 
riik käändevormid kui ka sellega algavad liitsõnad nagu näiteks riigi-
tegelane, riikidevaheline, Riigikogu, riigivara. Seda viga saab vähendada, 

määrates i-le või e-le järgneda võivate tähemärkide maksimumarvuks 

viis (nagu on sõnavormis riikidesse), mis välistab sõnad riigitegelane ja 

riikide vaheline, aga siiski mitte Riigikogu ja riigivara. Viimaste kõrvale-

jätmiseks tuleb kindlaks määrata, millised tähemärgid tohivad esineda 

pärast i-d või e-d (s, l, k, n, t, g, d).

Regulaaravaldised toimivad erinevate korpusanalüüsi vahenditega 

-

shell’i skriptides). Veebi-

põhistes otsimootorites võib nende kasutamine olla siiski piiratud. 

Sagedussõnastikud

Korpuslingvistika üks tuntumaid tehnikaid on sagedussõnastike koosta-

mine (vt ka ptk 3.1). Sagedussõnastikke kasutatakse sageli tekstide esma-

seks kvantitatiivseks iseloomustamiseks. Sagedussõnastikust näeme, mis 

on selle teksti(kogu) kõige sagedasemad sõnad (lemmad või sõnavormid) 

ning võime võrrelda tulemusi mõne teise korpuse või teksti koguga, et 

näha, kas nende vahel on olulisi erinevusi. Sagedus sõnastikke võib luua 

sõnede, lemmade, sõnakaksikute (bigrammide) ja -kolmikute (trigram-

mide) põhjal. Loomuliku teksti sagedussõnastiku tipus on üldjuhul need 

sõnad, millel on enam grammatilisi funktsioone (side sõnad, asesõnad, 

kaassõnad, mõned üldise tähendusega määrsõnad, üldise tähendusega 

verbid). Leksikaalsed sõnad (millel ei ole tekstiehituse seisukohalt olu-

list rolli) esinevad tekstides oluliselt harvemini. Tekstides vaid korra 

esinevaid sõnu nimetatakse ka hapax legomena’ks ehk ainukordseteks 

sõnadeks ning õigupoolest enamik tekstisõnu esinebki vaid korra või 

moodustavad ainukordsed sõnad üle poole kõigist sõnadest, kaks korda 

esinevad sõnad 13% ning vaid 5% kõigist sõnadest esinevad vähemalt 

100 korda (Brezina 2018: 44). Sellist jaotust – väike hulk väga sagedasi 
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sõnu ja suur hulk harva esinevaid sõnu korpuses – nimetatakse ka Zip\ 

jaotuseks ning sellega tuleb korpusanalüüsis alati arvestada. 

Ilmneb, et sagedased grammatilised sõnad ei ole uurimise seisu-

kohast sageli kuigi huvitavad, sest need on korpustes enamasti samad. 

Seepärast võib uurijal olla soov need analüüsist eemaldada. Sagedaste 

sõnade eemaldamiseks kasutatakse stoppsõnade loendit, mille võib 

hulgas on paljudele keeltele sellised loendid olemas). Stoppsõnade kohta 

vt lähemalt ptk 3.1. 

Sagedussõnastike koostamisel tasub jätkuvalt meeles pidada, et eesti 

keeles sõnu käänatakse ja pööratakse ning lihtteksti põhjal moodustatud 

sagedussõnastik käsitleb iga vormi eraldi sõnana. Seega võib olla mõt-

tekas enne sagedussõnastiku koostamist tekstid lemmatiseerida, st viia 

iga sõna tagasi selle sõnaraamatuvormile (selle kohta vt alaptk 3.2.4 ja 

ptk 3.1). Ka SketchEngine võimaldab sagedussõnastikke koostada nii 

lemmade kui sõnede põhjal.

Sagedussõnastikud (nagu ka sõnamitmikud, kollokatsioonid ja 

võtme sõnade analüüs) koostatakse enamasti nii, et suurtähed muude-

takse väiketähtedeks, et mitte eristada näiteks lausealgulise suure tähega 

Joonis 3.2.2. Lemmade sagedusjaotus viie A. H. Tammsaare teose 
põhjal (joonisel 100 sagedasemat lemmat, mis on tähistatud väikeste 
mullikestega)
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kirjutatud sõnu nende väiketähelistest variantidest. Praktikas toob see 

enamasti kaasa selle, et ka nimed muudetakse väiketäheliseks. Samuti ei 

kaasata analüüsi kirjavahemärke. 

Võrdleme näiteks kahtekümmet kõige sagedasemat sõnet ja lemmat 

eesti keele 2013. aasta veebikorpuses.

Sõned sageduse kahanevas järjekorras: ja, on, et, ei, kui, ka, see, ning, 

siis, oma, aga, mis, oli, või, nii, ta, seda, eesti, ma, kes

Lemmad sageduse kahanevas järjekorras: olema, ja, see, et, ei, mina, tema, 

kui, mis, ka, saama, ning, oma, siis, aga, aasta, tegema, või, eesti, kes

Loenditest näeme, kuidas mõjutab lemmatiseerimine sagedussõnastiku 

tippu: kui erinevad sõnavormid lugeda kokku üheks lemmaks, paiknevad 

verbid olema, saama ja tegema ning asesõnad see, mina ja tema kõrgemal 

kui siis, kui eri sõnavorme ei ole ühe lemma alla ühendatud. Sagedus-

sõnastikud võivad osutuda kõnekamaks, kui võrdleme eri tüüpi või pärit-

olu tekste ning näeme, et sagedussõnastike koostis muutub oluliselt. Kui 

sagedussõnastikud tunduvad uurijale ikka liiga väheütlevad, on võimalik 

rakendada kas stoppsõnade nimekirja (kuhu kuuluvad just sellised kõige 

sagedasemad sõnad nagu siinsetes sagedussõnastike näitetabelites), et 

need sagedased sõnad analüüsist välja jätta, või rakendada alternatiivseid 

meetodeid, näiteks kollokatsioonide ja võtmesõnade analüüsi. 

Tabel 3.2.1. Ilukirjandus- ja teadustekstide 10 kõige sagedasemat lemmat 
(absoluutsagedused, kummagi korpuse suurus on 5 miljonit sõna)

Ilukirjanduskorpus Teadustekstide korpus

olema 250775 olema 187312

tema 149831 ja 141873

ja 146137 see 71593

mina 132250 mis 42348

see 118262 et 42107

ei 85854 ka 39141

et 68947 kui 37351

kui 50862 ei 33863

sina 50538 ning 30638

mis 48633 tema 29851
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Näitetabel 3.2.1 esitab võrdlevalt lemmade sagedusloendite tipu ilu-
kirjandus- ja teadustekstides. Sagedused on arvutatud tasakaalus kor-
pusest (https://cl.ut.ee/korpused/grammatikakorpus/), mis sisaldab 
võrdses mahus (5 miljonit sõna) ilukirjandus-, ajakirjandus- ja teadus-
tekste. Esiteks torkab silma isikuliste asesõnade erinev sagedus – kol-
manda isiku asesõna tema on ilukirjanduse sagedusloendis teisel kohal 
ning ilukirjanduse esikümnes on ka isikulised asesõnad mina ja sina. 
Teiseks torkab silma, et teadustekstide lemmade sagedusloendi tipus ole-
vate sõnade absoluutsagedused on väiksemad: näiteks on ilukirjandus-
tekstide lemmade sagedusloendis neljandal kohal lemma mina 13 2250 
esinemis korraga 5 miljoni sõna kohta, kuid teadustekstide sagedusloen-
dis neljanda koha saavutamiseks piisas lemmal mis ainult 42  348 esi-
nemiskorrast 5 miljoni sõnalises korpuses – vahe on enam kui kolme-
kordne. See on huvitav nähtus, mis väärib edasist uurimist, näiteks võib 
selle lihtsa tabeli põhjal püstitada hüpoteesi, et teaduskirjanduse kor-
puses on rohkem eri lemmasid, korpuse sõnavara on suurem. Ja kont-
rollimisel selgus, et tõepoolest – teaduskeele korpuses on unikaalseid 

 lemmasid umbes 144 000 ja ilukirjanduses umbes 98 000. 

Sõnamitmikud ehk n-grammid

Kõrvuti asuvate sõnade ühendeid nimetatakse sõnamitmikuteks ehk 

n-grammideks. Sõnamitmike tuvastamiseks koostatakse sõnakaksikud 

ehk bigrammid või sõnakolmikud ehk trigrammid vastavalt iga kahe või 

kolme kõrvuti esineva sõne või lemma põhjal; nende põhjal koostatakse 

sagedussõnastik.

Vaatame kümmet kõige sagedasemat sõnekaksikut ja -kolmikut eesti 

keele 2013. aasta veebikorpuses.

Sõnekaksikud: ei ole, see on, ei saa, mis on, ma ei, on see, kui ka, on ka, 

et see, kes on

Sõnekolmikud: et see on, ma ei tea, see ei ole, ma ei saa, ei ole võimalik, 

ja see on, et ta on, ma ei ole, ei saa aru, et ma ei

Võrdluseks kümme sagedasemat sõnekaksikut ja -kolmikut sellessamas 

eesti keele 2013. aasta veebikorpuses pärast stoppsõnu (see, tema, ja, kui, 
et, olema, ei, ka, mina, sina, aga, nagu kõigis muutevormides) sisaldavate 

mitmikute eemaldamist.
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Stoppsõnadeta sõnekaksikud: euroopa liidu, aastat tagasi, nii palju, 

samal ajal, aasta jooksul, tuvastamata kasutaja, mitte ainult, väga hea, 

kogu aeg, iga päev

Stoppsõnadeta sõnekolmikud: mõne aja pärast, sõna otseses mõttes, 

varem või hiljem, paar aastat tagasi, toomas hendrik ilves, president 

toomas hendrik, välisminister urmas paet, juba mõnda aega, peaminis-

ter andrus ansip, kaks aastat tagasi

Stoppsõnadeta sõnekaksikute ja -kolmikute loendis näeme muu hulgas 

ajaväljendeid (aastat tagasi, aasta jooksul, samal ajal, mõne aja pärast), 
(nime)ühendeid, mis näitavad kätte tekstide sagedasemad teemad veebi-

tekstides (euroopa liidu, toomas hendrik ilves jm).

Kollokatsioonid

Kollokatsioon on sõnade oluline koosesinemine tekstis; olulisuse mõõt-

miseks kasutatakse mitmesuguseid statistikuid. Kollokatsiooni moo-

dustavad sõnad ei pea asuma tekstis kõrvuti, vaid neid tuvastatakse 

nn kollokatsiooniaknas (st kindla ulatusega lõigus, ideaalis sama (osa)

lause piires). Kui tekstis pole osalausepiire märgendatud, siis on tava-

lisim kollokatsiooniaken neli sõna (st kollokatsiooni moodustavate 

sõnade vahele võib jääda maksimaalselt 3 sõna). Kollokatsioonide ja 

nende tuvastamise meetodite kohta saab lähemalt lugeda Stefan Everti 

(2018: 66–79).

Kollokatsioonid annavad infot tüüpilise keelekasutuse ning selle 

kaudu ka tüüpiliste mõttemustrite kohta. Näiteks uuris Liisi Piits oma 

doktoritöös (2015) inimest tähistavate nimisõnade sagedasemaid kollo-

katsioone eesti keele koondkorpuses ja leidis nende põhjal hulgaliselt 

keeles kajastuvaid soostereotüüpe. Näiteks sõna poiss kõige sagedasemad 

kollokaatverbid on võitlema, tegutsema, tapma, lõhkuma, ehitama, kak-
lema (peamiselt aktiivset füüsilist tegevust tähistavad verbid ja agressiiv-

seid tegevusi tähistavad verbid), sõna tüdruk kõige sagedasemad kollo-

kaatverbid on aga naeratama, itsitama, kiljuma, raputama, maksma, 
nentima (peamiselt emotsionaalset käitumist tähistavad verbid, vaimset 

tegevust tähistavad verbid, suhtlemist ja verbaalset tegevust väljendavad 

verbid) (Piits 2015: 114–116). 
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Kollokatsioonide omandamine on olulisel kohal võõrkeeleõppes. Näi-

teks inglise keelt võõrkeelena rääkijale võib olla raske otsustada, kas eesti 

väljendi ettekannet pidama vastena peaks inglise keeles kasutama sõna-

ühendit make a presentation või give a presentation või on mõlemad väl-

jendid ühtmoodi õiged. Eesti keele õppija tarvis ongi Eesti Keele Instituu-

dis loodud kollokatsioonisõnaraamat (http://www.eki.ee/dict/kol/index.

cgi?Q=). Sõnaraamat koostati automaatselt suurte eesti keele korpuste 

baasil tarkvara SketchEngine abil, täpsemalt saab sellest lugeda Jelena 

Kallase, Kristina Koppeli ja Maria Tuuliku artiklist „Korpusleksikograa-

\a uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel“ (2015).

Võtmesõnad 

Sageli ei huvita meid mitte sõnede üldsagedus, vaid see, millised sõnad 

vaadeldavas korpuses sageduse poolest esile tõusevad, võrreldes mõne 

teise korpusega (referentskorpusega). Võtmesõnade analüüs aitab esile 

tuua neid sõnu, mis on kas sisu, žanri või stiili poolest olulised vaat-

luse all oleva teksti või tekstitüübi iseloomustamiseks. Ka võtmesõnade 

leidmiseks kasutatakse statistikuid (traditsiooniliselt logaritmiline tõe-

pärafunktsioon (log-likelihood)), sest sõnade sagedusandmed ei ole nor-

maaljaotusega, vaid Zip\ jaotusega, nagu joonisel 3.2.2. Mida suurem 

ja sarnasem on referentskorpus võrreldes vaadeldava korpusega, seda  

usaldusväärsemad on tulemused (Brezina 2018: 81).

Nagu öeldud, peaks referentskorpus olema uuritava korpusega min-

gis mõttes sarnane. Näiteks võib 1930. aastate ilukirjanduskeelt võr-

relda 1930. aastate ajalehtedes kasutatud keelega või hoopis tänapäeva 

ilukirjanduskeelega – need võrdlused osutavad ilmselt küll eri aspekti-

dele 1930-ndate ilukirjanduskeele juures, ent on kõnekamad kui võrdlus 

 näiteks tänapäeva ajalehekeelega.

Positiivsed võtmesõnad on need võtmesõnad, mis vaadeldavas kor-

puses esinevad statistiliselt oluliselt sagedamini kui referentskorpuses. 

Negatiivsed võtmesõnad esinevad vaadeldavas tekstis statistiliselt oluli-

selt harvemini kui referentskorpuses. Järgnevalt on esitatud näide posi-

tiivsetest võtmesõnadest A. H. Tamm saare viies teoses (referentskorpu-

sena teised vanemad eestikeelsed ilukirjandustekstid lemmatiseerituna; 

materjal on pärit allikast: http://datadoi.ut.ee/handle/33/76) (Uiboaed 

2018). Ootuspäraselt on eesotsas peategelaste nimed. 
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Tabel 3.2.2. Positiivsed võtmesõnad A. H. Tammsaare viies teoses

Jrk Sagedus Võtmesuse näitaja Mõju suurus Võtmesõna

1 1773 + 3353,35 0,0134 andres

2 928 + 2241,92 0,007 pearu

3 736 + 1777,7 0,0056 vargamägi

4 653 + 1577,08 0,005 kõrboja

5 1140 + 1283,98 0,0086 nõnda

6 755 + 1225,7 0,0057 villu

7 486 + 1173,54 0,0037 indrek

8 484 + 1168,7 0,0037 juss

9 958 + 1147,26 0,0073 perenaine

10 976 + 960,16 0,0074 mari

Tasakaalus korpuse põhjal on koostatud tekstisõnade, lemmade, mitmi-

kute (sõnakaksikud, -kolmikud, -nelikud), sõnaliikide ning grammati-

liste kategooriate sagedusloendid (https://www.cl.ut.ee/ressursid/), mida 

võib sellises võrdluses kasutada kui „keskmise kirjaliku eesti keele“ refe-

rentskorpuse sagedusi. Samuti on olemas samad sagedusloendid eraldi 

ilukirjanduse, ajakirjanduse ja teaduskeele allkorpuse kohta.

Korpuste võrdlemine ja sageduste normaliseerimine

Korpusi kasutatakse sageli selleks, et võrrelda mingite keeleliste näh-

tuste esinemissagedust eri tüüpi keelekasutustes. Näiteks võib murrete 

omavaheline võrdlemine osutada sellele, kas mingi keeleline nähtus 

on iseloomulikum mingi(te)le murrete(le). Suulise ja kirjaliku korpuse 

võrdlemine võib osutada sellele, kas mingi nähtus on iseloomulikum 

pigem suulisele või kirjalikule keelekasutusele. Eri allkeelte võrdlus võib 

osutada süstemaatilistele erinevustele näiteks teaduskeele ja ilukirjan-

duskeele vahel. Erinevatest ajastutest pärit korpuste võrdlemine võib 

osutada keelemuutusele üldisemalt, aga ka mingite nähtuste olulisusele 

mingi perioodi sees. 

Kuna korpused on erineva mahuga, on oluline silmas pidada, et esi-

nemissagedus sõltub väga oluliselt sellest, millises mahus tekste eri kor-

pustes on. Selleks et korpused omavahel võrreldavaks teha, on kaks või-

malust: valida analüüsiks võrreldavas mahus valimid või normaliseerida 
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tekstisagedused. Valimite võrdlemise puhul tuleb suuremast korpusest 

välja võtta väiksem tükk, seejuures võimalikult säilitades valimi esin-

duslikkuse korpuse suhtes. 

Teine võimalus sagedusi võrrelda on sageduste normaliseerimine 

(ka: standardiseerimine, võrreldavaks tegemine). See tähendab, et 

päringu tulemusena saadud sagedused (nähtuse absoluutsagedus kor-

puses) arvutatakse ümber vastavalt korpuse mahule nii, et võrreldakse 

nähtuse absoluutsagedust baasi (nt 1000 või 10 000 sõne) kohta. Selleks 

suhteline sagedus =
 nähtuse absoluutsagedus korpuses 

× baas
      sõnede koguarv korpuses

Nii saadud normaliseeritud sagedused on omavahel hõlpsalt võrrelda-

vad. Siiski tuleb meeles pidada, et normaliseerimine ei ole piisav juhul, 

kui võrreldakse väga väikesi korpusi omavahel või väga väikest korpust 

väga suure korpusega. 

Normaliseerimise näide on toodud tabelis 3.2.3. Siin on tabelis 3.2.1 

juba esitatud ilukirjanduse kümnele kõige sagedasemale lemmale võrd-

luseks lisatud nende sagedus korpuse Europarl (sisaldab europarlamendi 

Tabel 3.2.3. Sagedasemate sõnade absoluut- ja normaliseeritud sagedused eesti 
ilukirjanduse korpuses ja korpuses Europarl

Lemma

Ilukirjanduskorpus (5 mlj sõnet) Europarl (13 mlj sõnet)

Sagedus 

korpuses

Normaliseeritud 

sagedus 1 mlj 

sõna kohta

Sagedus 

korpuses

Normaliseeritud 

sagedus 1 mlj 

sõna kohta

olema 250775 50155 513252 39481

tema 149831 29966 45784 3522

ja 146137 29227 372593 28661

mina 132250 26450 260620 20048

see 118262 23652 381579 29352

ei 85854 17171 118485 9114

et 68947 13789 239167 18397

kui 50862 10172 80849 6219

sina 50538 10108 34225 2632

mis 48633 9727 174898 13453
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istungite stenogramme) eestikeelses osas. Ilukirjanduskorpuses on 

5 miljonit sõnet, Europarli korpuse eestikeelses osas 13 miljonit. Baasi 

suuruseks on valitud miljon sõnet. Näeme, et suured erinevused on muu 

hulgas asesõnade tema (esineb ilukirjanduses normaliseeritult 29 966 

korda ja europarlamendi korpuses 3522 korda) ja sina (10 108 vs. 2632) 

kasutuses. 

TEKSTIKAST 3.2.6. KORPUSPÕHISE KEELEUURIMISE NÄIDE
Järgnev näide on pärit eesti keele spontaanse kõne foneetilisest korpusest ning 
illustreerib seda, kuidas korpuse abil on võimalik uurida keele varieerumist. 
Eesmärk oli uurida, kas väljendite minu jaoks, minu meelest, minu arust kasutamises 
on soolisi ja/või vanuselisi erinevusi. Kõigil neil väljenditel on diskursuses 
tavaliselt mitmene funktsioon: ühelt poolt toovad need välja isikliku arvamuse või 
seisukoha, teiselt poolt aga pehmendavad selle kaudu väite tugevust. Inglise keelt 
käsitlevates uurimustes on selliseid pehmendajaid (hedges) peetud eelkõige naiste 
keelekasutusele omaseks (Lakoff 1973, Newman et al. 2008). Eesti keeles ei ole 
naiste ja meeste keelekasutust süstemaatiliselt uuritud. 

Kuna vaadeldavad väljendid on iseloomulikud pigem suulisele keelekasutusele, 
kasutati materjalina eesti keele spontaanse kõne foneetilist korpust. Siinse näite 
analüüs on tehtud 2015. aastal ning sisaldas rohkem komponente (ka ma ei tea, 
nagu) (Lindström, Lippus 2015).

Materjal pärineb stuudios tehtud salvestistelt, kus osaleb kaks kõnelejat. 
Kõnelejad on omavahel tuttavad ning vestlevad vabalt valitud teemadel. Iga 
salvestuste pikkus on u 30 minutit. 

Uurimisküsimusena esitati järgmised küsimused:
minu arust, minu meelest, minu jaoks 

kui mehed?
minu arust, minu 

meelest, minu jaoks valikut?
Foneetikakorpusest otsiti R-i skriptide abil välja kõik minu arust, minu meelest, 

minu jaoks kasutamisjuhud koos infoga kõneleja vanuse ja soo ning kuulaja vanuse 
ja soo kohta. Arvestada tuli ka häälduslikute varieerumisega (nt minu melest, minu 

mlst, mu arust jne).
Kõnelejate hulk soo ja sünniaja järgi on esitatud tabelis 3.2.4 ning kõnelejate 

produtseeritud sõnede koguarv tabelis 3.2.5.

Tabel 3.2.4. Kõnelejate arv soo ja sünniaja arvestuses

Sugu 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Kokku

Mehed 1 1 1 11 7 17 6 44

Naised 0 8 5 5 14 16 10 58
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Tabel 3.2.5. Sõnede arv korpuses vastavalt kõnelejate soole ja sünniajale

Sugu 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Kokku

Mehed 4597 4052 4647 38653 23171 36787 13607 125514

Naised 0 11400 14223 15484 29573 38535 22971 132186

Kokku 4597 15452 18870 54137 52744 75322 36578 257700

Näeme, et nii kõnelejate kui ka nende lausutud sõnede arv on eri earühmades 
küllaltki erinev. Seepärast on järgnevas analüüsis tulemuste esitamisel kasutatud 
normaliseeritud sagedusi. Samuti on earühmad ühendatud suurematesse  
rühmadesse (20–35, 36–55, 56–90), et vältida väga väheste kõnelejate arvuga 
gruppe.

Järgnevas tabelis 3.2.6. on esitatud minu arust, minu meelest ja minu jaoks 

absoluutsagedused ning normaliseeritud sagedused (baas: 10 000 sõnet). Ilmneb, 
et selgelt kõige sagedasem väljend on minu meelest.

Tabel 3.2.6. minu arust, minu meelest ja minu jaoks normaliseeritud sagedused

arust meelest jaoks

Arv 40 100 20

Sagedus 10 000 sõne kohta 1,55 3,88 0,78

Järgnev joonis esitab normaliseeritud sagedused naiste ja meeste kaupa (baas: 
1000 sõnet). Leiab kinnitust, et naised kasutavad neid väljendeid sagedamini kui 
mehed, eriti sage on naiste kõnes minu meelest.

Joonis 3.2.3. Minu arust, meelest, jaoks normaliseeritud sagedused  
meeste ja naiste kõnes
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Joonis 3.2.4 näitab normaliseeritud sagedusi soo ja vanuse kaupa. Näeme, et minu 

jaoks on kõige sagedasem kõige nooremas vanuserühmas (mis on ootuspärane, 
sest tegemist on inglise for me mõjuga). Minu arust kasutavad kõige enam noored, 
sagedamini mehed. Minu meelest kasutavad enim naised, eriti noored naised, aga 
üsna sageli ka keskealised ja vanemad naised. Siiski on see levinud ka vanemate ja 
keskealiste meeste puhul.

Joonis 3.2.4. Minu arust, meelest, jaoks normaliseeritud sagedused eri eagruppide 
kõnes

Siinses näites on kasutatud kirjeldavat statistikat. Siit edasi oleks võimalik kasutada 
lineaarset regressioonanalüüsi või muid varieerumise analüüsiks sobivaid meeto-
deid (vt nt Levshina 2015), et välja selgitada, mis tunnused (vanus, sugu) mõjuta-
vad ühe või teise variandi valikut. Esitatud andmestiku puhul tuleb siiski meeles 
pidada, et korpus on valitud nähtuse uurimiseks suhteliselt väike ning tulemused 
võivad olla kergesti ümberlükatavad mõne muu andmestiku najal. Küll on siin aga 
üsna selged tendentsid, mida tasub edasi uurida ja millega on mõttekas järgnevaid 
analüüse võrrelda.

3.2.7. Kokkuvõte

Korpuslingvistika on lingvistika haru, mis hõlmab meetodite kogumit, 

mis algselt on tekkinud selleks, et otsida vastuseid keeleteaduslikele 

uurimisküsimustele tekstiandmete põhjal. Selle peamiseks plussiks on 

toetumine loomulikule keelekasutusele – keelelisi vahendeid on võima-

lik analüüsida nende loomulikus kasutuskontekstis. Samad meetodid 

sobivad tänapäeval kasutamiseks ka kõigil teistel aladel, kus soovitakse 

tekstiandmeid analüüsida, et leida üles keelekasutajale olulised teemad, 
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nendega seotud hoiakud, suhtumised ning sageli teadvustamata keele-

lised valikud, mis seda kõike edasi annavad. Korpuslingvistika pakub 

hulgaliselt vahendeid ja meetodeid, mis võimaldavad kõikvõimalikku 

tekstimaterjali töödelda ja analüüsida ning mis on seda aktuaalsemad, 

mida rohkem tekstimaterjali uurimistöös kasutatakse. 

Korpuslingvistika sai alguse ajal, mil elektrooniliselt kättesaada-

vate tekstide hulk oli väike ning põhirõhk läks korpuste koostamisele 

ja arutlustele nende representatiivsuse üle: eesmärk oli teha korpusest 

usaldusväärne valim, mille põhjal saaks teha järeldusi kogu keele kohta. 

Tänapäeval on korpuste koostamine oluliselt hõlpsam tegevus ning igal 

uurijal on võimalik koostada korpus oma uurimiseesmärke silmas pida-

des. Seetõttu on ka representatiivsuse küsimus minetanud oma tähtsuse. 

Samal põhjusel on aga korpuste koostamise metoodika ning sellega seo-

tud märgenduspõhimõtted ja -vahendid tänapäeval oluliselt suuremale 

ringile vajalikud teadmised ja oskused. 

Korpuste kasutamine ning korpuslingvistika meetodid on saanud 

lingvistikas ülivaldavaks. Seetõttu on ka korpuslingvistika meeto-

did keeleteaduses tänapäeval laialt kasutuses ning viimase 10–15 aasta 

jooksul on eriti jõuliselt arenenud statistiliste meetodite rakendamine 

korpus materjalile ning sellega seotud problemaatika. 

Viimaste aastate arengut korpuslingvistika vallas iseloomustavad 

märksõnad „suurandmed“ (vt ka ptk 2.1) ja „tekstikaeve“ (vt ka ptk 

3.1). Suured veebikorpused on korpuslingvistiliste suurandmete selgeim 

näide. Digitaliseerimisprojektide ja tärktuvastuse kvaliteedi parane-

misega seoses muutuvad järjest suuremaks ka vanemate, nn interneti- 

eelsete tekstide elektroonilised kogud, Eesti kontekstis võiks nimetada 

projekte DIGAR (https://www.digar.ee/arhiiv) ja DEA (http://dea.nlib.

ee/). Siinkohal tuleb küll rõhutada, et need ei ole korpused, vaid digitee-

ritud tekstide kogud, võimaliku korpuse algmaterjal.

Nagu öeldud, muutuvad aina kesksemateks statistikast ja andmetea-

dusest pärit korpuste analüüsi meetodid. Suurte korpuste puhul ei olegi 

enam selget vahet korpuslingvistika ja tekstikaeve ehk tekstianalüütika 

meetodite vahel peale selle, et korpuslingvistika eesmärk on saada süs-

tematiseeritud infot keele kohta ja tekstikaeve eesmärk saada süstemati-

seeritud infot maailma kohta (nagu ta nendes tekstides on esitatud).
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