
–mine sufiksi produktiivsusest eesti keele allkeeltes 

mine-sufiksit peetakse eesti keeles kõige regulaarsemaks ja produktiivsemaks nominalisatsiooniliiteks 

(Erelt et al. 1993, Kasik 2009, Erelt 2017). Regulaarsuse all mõistetakse enamasti tuletusprotsessi 

vormilist külge ehk seda, et mine-sufiksi abil on ühtviisi võimalik tuletada substantiiv igast verbitüvest, 

sealjuures on suhe tuletusliite ja tuletusaluse verbi vahel ka semantiliselt läbipaistev. Produktiivsust 

määratletakse morfoloogiakäsitlustes mõnevõrra erinevalt, olenevalt ka keele kui uurimisobjekti 

staatuse määratlusest, ning see võib hõlmata ka vormimoodustuslikku regulaarsust (nt Kasik 2013). 

Siin järgin kasutuspõhises keeleuurimises levinud arusaama, mille kohaselt produktiivsus on 

tõenäosus, millega mingit grammatilist malli kasutatakse uute struktuuride loomisel.  

On näidatud, et mingi morfoloogilise malli produktiivsusest kõneleb viimase käsitluse puhul see, kui 

seda iseloomustab suure hulga vaid ühe korra esinevate lekseemide või tüüpide (nn hapax legomena) 

esinemine tekstis, kuna moodustusreegli produktiivsus garanteerib ka uutest üksustest arusaamise. 

Mitteproduktiivse malli tüübisageduste distributsioon on aga hoopis teistsugune: seal prevaleerivad 

kõrge sagedusega lekseemid, vähem leidub harvaesinevaid ning väga vähe (kui üldse) vaid ühe korra 

esinevaid lekseeme. (Baayen ja Renouf 1996, Baayen 2009) Samuti on demonstreeritud, et lisaks 

tervele hulgale süntaktilistele ja leksikaalsetele nähtustele (Biber 1995) on ka teatud tuletusliited üht 

tüüpi tekstidele või registritele omasemad kui teistele (Plag jt 1999). Ka eesti keele puhul on tõdetud, 

et mine-tuletisi kohtab sagedamini kirjutatud teadus- ja õiguskeeles (Kerge 2003), eelkõige teadlikult 

loodud terminitena, ent ka ajakirjanduskeeles (Kasik 2006), kus mängib suuremat rolli 

nominalisatsiooni võime üldistada ja abstraheerida protsesse ning teksti tihendada. 

Ehkki tuletusmalle (sh mine-tuletust) ja nende produktiivsust on eesti keeles põhjalikult kirjeldatud (nt 

Vare 1994, Kasik 2009), ei ole mallide produktiivsuse hindamisel seni empiiriliselt ja süsteemselt 

sagedusi ja sagedusjaotuste erinevust eri allkeelte vahel arvesse võetud (erandiks ehk vaid Krista Kerge 

uurimused (2002 ja 2003), kus tekstitüüpide keerukuse kvantitatiivses analüüsis sisaldub kaudselt ka 

produktiivsus). Küllap seetõttu, et produktiivsust on seostatud pigem keelevõime kui keelekasutusega 

ning sageduse rolli nähtud vaid leksikaliseerumise ehk tuletiste semantilise spetsialiseerumise 

kontekstis (Kasik 2011). Defineerides produktiivsuse aga tõenäosuse mõiste kaudu, saab mingi 

tuletusmalli produktiivsust käsitleda skalaarsena ning kasutussagedusi operatsionaliseerida mitte 

pelgalt leksikaliseerunud üksuste tuvastamiseks, vaid ka ühe ja sama malli produktiivsuse 

varieerumise uurimiseks. Käesoleva uurimuse eesmärk ongi läheneda morfoloogilisele 

produktiivsusele kvantitatiivsest perspektiivist ning hinnata mine-sufiksi produktiivsust erinevates 

eesti keele allkeeltes ja registrites, mida esindavad tasakaalus korpus (kirjutatud ajakirjandus-, 

ilukirjandus- ja teaduskeel), eesti murrete korpus (suulised kohamurded) ja eesti keele spontaanse 

kõne foneetiline korpus (suuline üldkeel). Kontrollitakse taas kord hüpoteesi, et mine-tuletusmall on 

kirjutatud keeles produktiivsem kui kõneldud keeles, ent vaadeldakse ka mõlema esitusviisi eri 

registreid. Selleks leitakse mine-tuletusmalli realiseerunud ja potentsiaalne produktiivsus (Plag jt 

1999, Baayen 2009) ning võrreldakse tuletatud lekseemide distributsiooni nende aluseks olevate 

verbide üldise distributsiooniga korpustes. Samuti kõrvutatakse mine-tuletusmalli produktiivsuse 

indikaatoreid teise, vähem produktiivseks ja semantiliselt oluliselt komplekssemaks (Kasik 2009) 

peetud us-tuletusmalliga. 
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