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CLARIN-keskukset



Jäsenet
- Helsingin yliopisto
- CSC – IT Center for Science

- KOTUS – Kotimaisten kielten 
keskus

- Aalto-yliopisto 
- Itä-Suomen yliopisto
- Jyväskylän yliopisto
- Oulun yliopisto
- Tampereen yliopisto
- Turun yliopisto
- Vaasan yliopisto

Koordinointi ja isojen keskitetysti 
hankittujen aineistojen ja työkalujen hallinta

Yksittäisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien 
aineistojen ja työkalujen hallinta



20.5.2019 7

Kielipankin käyttäjät
• Kaikkien alojen tutkijat ovat tervetulleita!
• Monet aineistot ovat saatavilla myös ilman kirjautumista.
• FIN-CLARIN voi auttaa aineistosi säilytyksessä ja 

välityksessä tutkimuskäyttöön.



www.kielipankki.fi
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VIHASANOJEN KÄYTTÖÄ 
SUOMI24-KORPUKSESSA



Suomen kielen sanojen
viha, vihata ja vihainen käyttö

Heli Tissari
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Heli Tissari • Englannin kielen lehtori 
Tukholman yliopistossa

• Helsingin yliopiston dosentti
• Tutkimus oli yhteistyötä, mukana
–Mari Siiroinen (HY)
– Ulla Vanhatalo (HY)

Kuukauden tutkija 12/2017
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https://www.kielipankki.fi/uutiset/kuukauden-tutkija-heli-tissari/


Viha, vihata ja vihainen: Tuloksia
• Esitelmä kansainvälisessä kognitiivisen kielitieteen konferenssissa 

Tartossa 2017
• Herätti keskustelua ruotsissa ”Sisuradio”-haastattelun kautta 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7037415

• Ruotsin radion haastattelussa mainittua: ”Ihmiset kertovat 
keskusteluissa varsin vähän omasta vihastaan. Sen sijaan puhutaan 
toisten vihasta ja vihaisuudesta.”

Aller Media Oy (2014). Suomi 24 virkkeet -korpus (2016H2)
[tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-
2017021505
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https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7037415
http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017021505


Työkalu: korp.csc.fi



Työkalu: korp.csc.fi





Yksinkertainen haku: sanan eri muodot 



Toimii kaikissa korpuksissa, 
joihin liittyy

kieliopillinen jäsennys

Yksinkertainen haku: sanan eri muodot 



Yksinkertainen haku: sanan eri muodot 



Sanakuva: vihainen (adjektiivi)
Suomi 24 virkkeet –korpus (2016H2) 



Sanakuva: vihainen (adjektiivi)



Suomi 24: Linkki alkuperäiseen viestiin



Suomi 24: Alkuperäinen viesti



Miten usein
”minä olen vihainen” / ”joku muu on vihainen”?



Tieto annotaatiomuodosta
korpuksen kuvailutiedoissa:
http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019010801

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019010801


Miten usein
”minä olen vihainen” / ”joku muu on vihainen”?



Miten usein
”minä olen vihainen” / ”joku muu on vihainen”?

Verbi yksikön 1. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
3768 osumaa



Verbi yksikön 1. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
3768 osumaa

Sama haku
säännöllisen lausekkeen

avulla





Verbi yksikön 1. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
3768 osumaa

Sama haku
säännöllisen lausekkeen

avulla



Verbi, joka ei ole yksikön 1. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
19 560 osumaa



Verbi yksikön 3. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
7139 osumaa



olla-verbi yksikön 3. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
4014 osumaa



olla-verbi yksikön 1. persoonassa
+ vihainen-sanan muoto:
2925 osumaa



Trendikuvaaja: olla (SG1) + vihainen
Suomi 24 virkkeet –korpus (2016H2)



olla (SG1) + vihainen, 09/2015
Suomi 24 virkkeet –korpus (2016H2)



Suomi 24: Alkuperäinen viestiketju
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VIHASANOJEN KÄYTTÖÄ 

OSA 2: SENTIMENTTIANALYYSI
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www.kielipankki.fi
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KIELIOPILLISTEN 
RAKENTEIDEN 
TUTKIMINEN



www.kielipankki.fi

Katja Västi • suomen kielen yliopistonlehtori 
Oulun yliopistossa

• väitöskirjan aiheena suomen kielen 
verbittömien tapahtumanilmausten 
semanttiset ja syntaktiset 
ominaisuudet

• Esimerkkeinä
– LÄHDE-konstruktio (esim. 

”Oikeusasiamieheltä huomautus”) ja
– KOHDE-konstruktio (esim. ”Pakistanille 

rangaistus”) 

Kuukauden tutkija 7/2017
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https://www.kielipankki.fi/uutiset/kuukauden-tutkija-katja-vasti/


Työkalu ja metodi
• Vuonna 2012 oli käytössä WWW-Lemmie 2.0 ja siellä 

Suomen kielen tekstipankki (SKTP)
→ Nykyisin korp.csc.fi: Suomen kielen tekstikokoelman 
Helsinki-Korp-versio (ftc-korp), 
http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016050207
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korp.csc.fi: FTC
(lukossa!)



Kirjautuminen Korpiin



Kirjautuminen Korpiin



korp.csc.fi: FTC



FTC: Virkkeitä joissa ei esiinny verbiä





FTC:
Ablatiivilla alkavia virkkeitä (”LÄHDE”-konstruktiot?)



FTC:
Ablatiivilla

alkavia 
virkkeitä



FTC:
Allatiivilla alkavia virkkeitä (”KOHDE”-konstruktiot?)



FTC:
Allatiivilla

alkavia 
virkkeitä



FTC:
Illatiiviin päättyviä 

virkkeitä



Ruotsinkielisten suomenoppijoiden
strategioista paikallissijojen valinnassa (2016)

Tuija Määttä
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www.kielipankki.fi

Tuija Määttä • Suomen kielen lehtori ja tutkija Uumajan 
yliopiston kielentutkimuksen laitoksella

• Opettaa kursseja alkeistason 
opiskelijoista tohtorikoulutettaviin

• Tutkimuskohteena mm. miten 
ruotsinkieliset suomenoppijat käyttävät 
suomen paikallissijoja kirjallisissa 
tuotoksissaan

• Alusta saakka mukana ICLFI-hankkeessa 
(2007-), jossa koottiin laaja 
oppijansuomen korpus äidinkieleltään 
erilaisten suomenoppijoiden kirjallisista 
tuotoksista

Kuukauden tutkija 9/2016
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https://www.kielipankki.fi/uutiset/kielipankissa-tuija-maatta/


Kansainvälinen oppijansuomen korpus ICLFI

• 2007-2013: Oulun yliopiston johtamassa hankkeessa 
”Korpustutkimus oppijankielen kielikohtaisista ja universaaleista 
ominaisuuksista” tutkittiin oppijankielen ja oppijansuomen piirteitä 
ja koottiin ICLFI-korpus. Hanketta johti dosentti Jarmo Jantunen.

• Tutkimusaineisto kerättiin ulkomaisissa yliopistoissa suomen kieltä 
opiskelevien tuottamista teksteistä. Aineistossa on tekstejä 
lukuisten eri äidinkielisten suomenoppijoiden tuottamana eri 
taitotasoilla, joten sen avulla on mahdollista tutkia mm. äidinkielen 
vaikutusta laaja-alaisesti sekä kielitaidon kehittymistä

• Julkaistu 2015 Korp-palvelussa 
• Saneiden määrä: 959 840, Virkkeiden määrä: 92 883
20.5.2019

www.kielipankki.fi

65



Työkalu ja metodi
• korp.csc.fi ja ICLFI-korpus
• Esimerkkihaku: kaikki sisä- ja ulkopaikallissijat 

ruotsinkielisten suomenoppijoiden kirjoittamista 
teksteistä

20.5.2019
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Työkalu: korp.csc.fi





Tilastointi: sana, perusmuoto, 
taitotaso CEFR:n mukaan



Tilastointi (ICLFI):

• sana
• perusmuoto
• taitotaso CEFR:n

mukaan



Esimerkkejä taitotasoineen
• ”Mitä sinulle kuuluu?” (A1)
• ”Päivälle me menemme ulos hiihtämme järvissä.” (A1|A2)
• ”Mutta enimmäkseen pidin käyttää tilaisuutta hyväkseen 

nauttia elämältä ja sitä mahdollisuus sain.” (A2)
• ”Me asumme pohjois-ruotsissa, ehkä Uumajassa.” (A2|B1)
• ”Juhlat jatkuvat myöhään yöhön.” (B1)

20.5.2019
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Edistynyt haku Korpissa
CQP-hakulauseke näkyy Edistyneen haun välilehdellä 
automaattisesti, tai sellaisen voi kirjoittaa itse.

Esim. ICLFI-aineistosta tehty paikallissijahaku:

[msd = ".*(INE|ELA|ILL|ADE|ABL|ALL).*" & _.text_inflang = "ruotsi"]

20.5.2019
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Tallennettujen hakujen vertailu
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www.kielipankki.fi

Videoaineistoja Kielipankissa
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www.kielipankki.fi

Eero Voutilainen • erityisasiantuntija eduskunnan 
kanslian pöytäkirjatoimistossa

• tutkimuskohteena kielelliset 
normit ja vuorovaikutuksen 
säätely eduskunnan 
täysistuntokeskustelussa

Kuukauden tutkija 11/2017
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https://www.kielipankki.fi/uutiset/kuukauden-tutkija-eero-voutilainen/


Eduskunnan täysistunnot
• Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin Korp-versio 1.1

sisältää ajalla 10.9.2008 - 1.7.2016 pidettyjen 
eduskunnan täysistuntojen videotallenteista tehtyjen 
transkriptioiden ensimmäisen version. 

• Osasta Korp-hakutuloksia on linkit videoihin.

Eduskunta (2017). Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin Korp-versio 1.1
[tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2017020202

20.5.2019
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Eduskunnan täysistuntokeskustelut:
maahanmuuttaja (substantiivi)



Eduskunnan täysistuntokeskustelut:
maahanmuuttaja (substantiivi)



Eduskunnan täysistuntokeskustelut: Linkki videoon
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Tommi Jantunen • suomalaisen viittomakielen 
professori Jyväskylän yliopistossa

• tutkimuskohteena viittomakielen 
rakenne eri näkökulmista

• hyödyntää tutkimuksessaan myös 
uusinta tietokonenäkö- ja 
liikekaappausteknologiaa

Kuukauden tutkija 3/2017
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https://www.kielipankki.fi/uutiset/kielipankissa-tommi-jantunen/


CFinSL-korpus

• Suomen viittomakielten korpusprojektissa (CFINSL) kerättyä 
kerronta- ja keskustelumateriaalia

• aineiston kokonaiskesto noin 15 tuntia (x 6 kamerakulmaa)
• sisältää viittomista yhteensä 21 äidinkieliseltä henkilöltä (8 

naista, 4 miestä; 20–60 -vuotta)

Jyväskylän yliopisto, viittomakielen keskus (2019). Suomalaisen viittomakielen 
korpus [videokorpus]. Kielipankki. Saatavilla: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-
2019012321 
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www.kielipankki.fi

Muita Kielipankin työkaluja
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https://www.kielipankki.fi/tyokalut



Työkalut > Demo > lemmamatch:
Termiehdokkaita Tieteen termipankista



Termiehdokkaita
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Mylly



Mistä löytää kielivaroja?
Kielipankin metadatapalvelut



Kielipankin aineistoluettelo
www.kielipankki.fi/aineistot
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CLARIN -lisenssityypit
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julkisesti saatavilla

akateemisten, kirjautuneiden käyttäjien 
käytettävissä

vaatii henkilökohtaisen käyttöluvan



Lisenssiehtojen yksityiskohdat
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+BY alkuperäisen tekijän nimi mainittava
+NC vain epäkaupallinen käyttö
+ID vaatii kirjautumisen
+PLAN vaatii tutkimussuunnitelman
+PRIV sisältää henkilötietoja
+NORED ei uudelleenjakelua
+DEP muokattuja versioita voi jakaa CLARINissa



Kielipankin aineistoluettelo
www.kielipankki.fi/aineistot
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Viittausohjeen löytäminen
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META-SHARE
metashare.csc.fi
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Kuvailutiedot
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Virtual Language Observatory
(VLO) vlo.clarin.eu
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Kielipankin latauspalvelu
www.kielipankki.fi/download
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Kielipankin oikeudet
Käyttöoikeuden hakeminen suojattuihin kielivaroihin



Kirjaudu osoitteessa https://lbr.csc.fi
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Valitse kielivarat
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Täytä hakemus
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Avoimet verkkokurssit

Korpuslingvistiikka ja
tilastolliset menetelmät (5 op)

Puheen analyysin
perusteet (5 op)

Aineistoklinikka,
“Data Clinic” (5 op)

https://www.kielipankki.fi/tuki/koulutus/
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Kiitos! Tack! Thank you!

www.kielipankki.fi

Aineistoihin liittyvä tuki
fin-clarin@helsinki.fi

Tekninen tuki
kielipankki@csc.fi


