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Lyhyt englanti-suomi sanasto kurssin termeistä. Osalle termeistä emme tiedä virallista käännöstä ja osalle ei vakiintunutta käännöstä edes ole. Jos tiedät parempia käännöksiä, niin lähetä sähköpostia. Osan termien käännöksistä olemme poimineet Antti
Penttisen luentokalvoista, Juha Purasen Tilastosanastosanstoprojektista, Petri Koistisen
Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais-suomalaisesta sanastosta.
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utility function
utility
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