
 

               
 

Sobitamine ja diff-diff meetodid 
 
Mõne poliitikameetme või sekkumise mõju hindamiseks on kõige usaldusväärsem moodus 
eksperiment. Kuid alati ei ole selle läbiviimine võimalik või majanduslikult mõttekas. Koolitusel 
vaadeldakse mõnda populaarset viisi, mis püüavad vaatlusandmete abil matkida eksperimendilaadset 
situatsiooni – sobitamist ning erinevused-erinevustes (differences-in-differences) lähenemist. 

Päeva esimesel poolel käsitame sobitamismeetodeid. Tihti on poliitikameetme mõjude hindaja 
olukorras, kus ideaalne hindamisinstrument oleks randomiseeritud eksperiment osalus- ja 
võrdlusgrupiga, kuid selle kasutamine ei ole ühel või teisel põhjusel võimalik. Sellisel juhul jääb üle 
võimalus kasutada olemasolevaid andmeid meetme sihtrühma kohta ning leida neile võimalikult 
sarnaste tunnustega võrdlusgrupp, et saada võimalikult vähekallutatud hinnang meetme mõjule. 
Sobitamismeetodid, mis tänapäeval leiavad laialdast kasutust majandusteaduse, politoloogia, 
meditsiini, epidemioloogia jt valdkondades, pakuvad selleks erinevaid lahendusi, mida koolituse 
loengus ja praktikumis tutvustame. 

Diff-in-diff ehk erinevused-erinevustes analüüs võrdleb samuti vaatlusandmete põhjal osalus- ja 
võrdlusgruppi, kuid rõhuasetusega muutustel ajas. Püütakse vastata küsimusele, kas huvipakkuv 
väljundindikaator muutus osalus- ja võrdlusgrupil erinevalt, kui võrdleme ajahetki enne ja pärast 
sekkumismeetme rakendamist. 

 

09.30-10.15 Sissejuhatus sobitamismeetoditesse. 

Anname lühiülevaate sobitamismeetoditest: mis on andmestiku 
tasakaalustamatus ning kuidas sobitamine seda parandab, kuidas sobitamine aitab 
hinnata kausaalseid mõjusid, mis tüüpi hindamisülesannete juures neid 
kasutatakse ning millal need viivad parema tulemuseni võrreldes alternatiivsete 
meetoditega?  

10.15-11.00 Sobitamismeetoditest lähemalt. 

Vaatleme, kuidas töötavad enamlevinud sobitamismeetodid nagu 
tõenäosuspõhine sobitamine (propensity score matching), rediskretiseeritud 
täppissobitamine (coarsened exact matching) ja sobitamine Mahalanobise 
kauguse alusel (Mahalanobis distance matching). 

11.00-11.15 Kohvipaus 

11.15-12.45 Sobitamine praktikas. 

Kasutades analüüsitarkvara R ja näiteandmestikku, analüüsime vajadust 
sobitamise järele antud andmestiku korral: viime sobitamisanalüüsi läbi praktikas. 



12.45-13.30 Lõuna 

13.30-15.00 Erinevused erinevustes (differences in differences, DD) meetod. 

Tutvustame erinevused-erinevustes (DD, differences in differences) meetodi 
loogikat. Vaatleme, kuidas DD metoodika võimaldab hinnata poliitikameetmete 
mõju olukorras, kus eksperimendi läbiviimine ei ole võimalik. Räägime meetodi 
kasutamise eeldustest - millal seda kasutada ja millal mitte. 

15.00-15.15 Kohvipaus 

15.15-16.45 DD meetod praktikas. 

Kasutades tarkvara R, teeme reaalsete andmete baasil läbi täieliku näite DD 
analüüsi kasutamisest praktikas.   

16.45-17.00 Kokkuvõte. 

 
            


