
Keski-ikä ja kuolinsyytilasto 
 
Australianterrierikerho on kerännyt tietoa keski-iästä ja kuolinsyistä vuodesta 2008 lähtien.  
31.12.2011 kerholla on tiedossaan 329 kpl kuolleiksi ilmoitettuja koiria, jotka ovat kuolleet 1989 -2011 välisenä 
aikana. Tiedot on saatu suoraan kerholle ilmoitetuista kuolintiedoista, sekä Kennelliiton koiranet -tietokannan 
kautta kerätyistä tiedoista.  
Aiempina vuosina ovat laskennallisesti suurimpana kuolinsyynä olleet kasvaimet / syöpä. Nyt vuoden 2011 jälkeen 
laskettuna aussin yleisimpänä kuolinsyynä on vanhuus, tosin ero kasvaimiin/syöpään kuolleiden välillä on kovin 
pieni. Kolmanneksi yleisimmäksi kuolinsyyksi nousivat muut syyt. Muihin syihin sisältyvät eutanasiat ilman 
sairauden diagnosointia, eutanasiat ilman erityistä sairautta, yksittäiset akuutit tulehdusperäiset sairaudet, sekä 
sairauksia joita ei ole löytynyt listalta (koiranet - tietokanta). Diabetes kuolinsyynä oli vuoden 2010 jälkeen 
laskettuna vielä sijalla kolme, nyt se on pudonnut pykälän alaspäin sijalle neljä.  
 
Keski-ikä on suuntaa antava perustuen ilmoitettuihin tietoihin. Keski-ikä tietoa on kerätty syntymä - ja 
kuolinvuoden mukaan, ei tarkkana kuolinikänä, jolloin tasavuosien päälle tulevat kuukaudet ovat jääneet 
huomioimatta ja niiden vaikutusta lopulliseen keski-ikään ei tällä hetkellä ole tiedossa. 
 
Australianterrierin keski-ikä laskettuna 329 ilmoituksen perusteella on n. 10,2 vuotta.  
Ilman tapaturmaisesti kuolleita aussin keski-ikä nousee n. puolella vuodella ollen 10,8 vuotta. 
 
Keski-ikään ei ole juurikaan tullut suuria muutoksia aiempaan nähden, mutta kuolinsyihin on tullut jonkin verran 
eroja. 
Alla olevassa taulukossa on laskettuna sairauksien prosentuaalinen osuus kuolinsyistä, sekä muutos edelliseen 
laskemaan.  
 
 

 
 
Lisäksi taulukko, johon on laskettuna kuolinsyiksi ilmoitetut sairauskohtaiset kappalemäärät helpottamaan 
tarkastelua kuolinsyiden kokonaiskuvasta. 



 

 
 
Keski-iät sairauksittain: 
Vanhuus   13,8 vuotta 
Kasvaimet / syöpä 10,9 vuotta 
Muut syyt  7,9 vuotta  
Diabetes  10,6 vuotta 
Tapaturma  4,5 vuotta 
Ei ilmoitettua syytä 9,3 vuotta 
sisäelin sairaudet 10,0 vuotta 
Sydänviat  11,8 vuotta 
Epilepsia  4,9 vuotta 
 
Vanhuuteen kuolleiden listalta löytyi yksi kuukautta vaille 17 vuotias, 3 kpl 16 vuotta täyttänyttä ja useita 15 
vuoden ikään ehtineitä. 
Sairauksiin kuolleista on huomionarvoista, että kasvain-/syöpäsairaudet, diabetes ja sydänsairaudet saattelevat 
aussin sateenkaarisillalle kokonaiskeski-ikää myöhäisemmällä iällä ja sisäelinsairauksillakin päästään melko lähelle 
kokonaiskeski-ikää. 
Tapaturmaisesti kuolleista iso osa on auton alle jääneitä tai myrkyllisiä aineita syöneitä nuoria koiria. 
Ei ilmoitettua syytä - ryhmään on nimensä mukaisesti tilastoitu ne koirat, joista ei ole annettu mitään muuta 
tietoa, kuin kuolinpäivä, nämä ovat valtaosaltaan koiranet – tietokannan kautta saatua tietoa. 
 
Jatkossakin tietoa tullaan keräämään sekä tilastoimaan ja toivomuksena on että jokainen joka jossain vaiheessa 
on saattanut aussinsa viimeiselle matkalle – syystä tai toisesta – ilmoittaisi sen myös jalostustoimikunnalle. Tieto –
vaikka vähän vanhempikin – on tärkeää tietoa ja keski-ikä / kuolinsyy - ilmoituskaavakkeen löydät kerhomme 
sivuilta www.australianterrierikerho.fi -> Lomakkeet ja ohjeet ->lomakkeet kohdasta. 
Täyttäessäsi kaavaketta muistathan kertoa koirasi mahdollisimman tarkan kuoliniän, sillä keski-ikää laskettaessa 
myös kuukausilla on merkitystä. 
 
Kerhomme seuraa, tilastoi ja kerää tietoa myös aussin terveydentilasta. Ilmoitathan myös kerhomme nettisivuilla 
olevalla terveyskyselykaavakkeella mikäli koirasi on sairastunut.  
 
Teksti ja taulukot: Päivi Pyöli 
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