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YLEISVAIKUTELMA:	ItalianvinAkoira	on	
hoikkarakenteinen	ja	miEasuhteiltaan 
neliömäinen.	Pienestä	koostaan	huolimaEa	se	on	
kaikilta	osin	vinAkoira	pienoiskoossa. 
Olemukseltaan	tyylikäs,	viehäEävä	ja	
hienostunut. 
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¢  Italianvin(koira	on	pieni,	siro,	kevyt,	elegan(,	jalo	ja	aina	
ryhdikäs.	 

¢  Se	on	mi:asuhteiltaan	neliömäinen.	 
¢  Se	on	kuitenkin	kaikilta	osin	vin(koira	pienoiskoossa,	täysin	
vailla	kääpiökoiramaisia	piirteitä.	 

¢ Olemukseltaan	se	on	viehä:ävä	ja	hienostunut. 
¢  Italianvin(koira	ei	ole	koskaan	raskas:	ei	kokonaisuus,	eivät	
lihakset,	eivätkä	liikkeet.	Etuosa	ja	runko	ovat	myös	kapeat. 

 
¢ Huom:	italianvin-koiraurokselta	ja	–nartulta	ei	vaadita	
sukupuolileimaa. 

¢  Italiaanon	erityispiirteitä	ovat	mi:asuhteet,	pää	ja	
kulmaukset	ja	liikkeet. 
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Tasapainoinen	rakenne,	nar-u 
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Tasapainoinen	rakenne,	uros 
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¢ Rungon	pituus	on	sama	tai	vain	hieman	pienempi	kuin	
säkäkorkeus.	Kallon	pituus	on	puolet	pään	pituudesta,	
joka	voi	olla	jopa	40	%	säkäkorkeudesta.	Etäisyys	
maasta	kyynärpäähän	on	hieman	pidempi	kuin	
kyynärpäästä	säkään. 

TÄRKEITÄ	MITTASUHTEITA	
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Kuvassa	liian	lyhytjalkainen	yksilö,	liian	
pyöreä	kallo. 

Kuvassa	jo	liioitellun	
korkearaajainen	ja	hentoluustoinen	
yksilö. 

EI-TOIVOTTUJA	MITTASUHTEITA	
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KÄYTTÄYTYMINEN,	LUONNE	
	
¢  Eloisa,	lempeä	ja	mukautuvainen. 
¢  Italiaanon	ei	kuulu	seisoa	
flegmaa(sesA	paikoillaan,	vaan	se	
seuraa	tarkkaavaisesA	ympäristöään.	 
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¢  Pää:	Pitkänomainen	ja	kapea.	 
¢ Kallo-osa:	Kallo:	LiEeä,	kallon	ja	kuonon	ylälinjat	ovat	
yhdensuuntaiset.	Kallon	pituus	on	puolet	pään	
pituudesta.	Kallo	on	sivuiltaan	hieman	pyöristynyt	ja	
silmien	alta	kauniisU	meislautunut.	Pään	lihakset	eivät	
ole	voimakkaat.	Kulmakaaret	ovat	eroEuvat,	otsauurre	
vähäinen.	Niskakyhmy	ei	ole	voimakas. 

¢ Otsapenger:	Hyvin	vähäinen. 
¢ Kirsu:	Tumma,	mieluiten	musta;	sieraimet	hyvin	
avoimet.	 

¢ Kuono-osa:	Suippo.	 
¢ Huulet:	Huulet	ovat	ohuet	ja	Uiviit,	huulten	reunat	ovat	
hyvin	tummat.	 

 

PÄÄ	
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¢  Leuat	/	hampaat	/	purenta:	Leuat	ovat	pitkänomaiset	
ja	koiran	kokoon	nähden	voimakkaat.	Etuhampaat	
ovat	säännöllisessä	rivissä.	Hampaat	tasaiset,	
täysilukuiset	ja	kohUsuorassa	leukoihin	nähden.	
Leikkaava	purenta. 

¢  Posket:	kuivat.	

¢  Kapeaan	ja	pitkään	italianvin-koiran	päähän	kuuluvat	
pyöreät	silmät.	Ne	yhdessä	edellä	koroste:ujen	asioiden	
kanssa	tekevät	rodulle	tyypillisen	lempeän	ilmeen. 

PÄÄ	
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ERINOMAINEN	PÄÄ	
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Erinomaiset	pään	linjat Erinomainen	profiili.	On	normaalia,	e:ä	koiralla	
korvat	sijaitsevat	takana	silloin,	kun	koira	ei	ole	
tarkkaavainen	

Erinomainen	
ilme	ja	
korvat.	
Siristää	silmiä	
vasta-
auringossa.	
 

Erinomainen	
pää,	
poikkeuksellisen	
hyvä	alaleuka	 
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ERINOMAISIA	PÄITÄ	JA	
ILMEITÄ	
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¢  Liian	korostunut	otsapenger 
¢  Liian	kevyt	kuono-osa	ja/tai	alaleuka 
¢  Pyöreä	kallo	(epätoivotut	ns.	toy-tyyppiset	kallot	alkavat	
olla	harvinaisia) 

¢  Kyömyt	kuononselät	(huom:	hylkäävä	virhe) 
¢  Erisuuntaiset	kuonon	ja	kallon	linjat 
¢ Huom:	ns.	diluu-värisellä	koiralla	(bluefawn,	isabella,	
harmaa)	koiralla	ei	geneKikan	lakien	mukaan	ole	
koskaan	täysin	mustaa	kirsua	vaan	tumma	kirsu.	
Lihanvärinen	kirsu	ei	ole	toivo:u,	puoli:ain	tai	
kokonaan	pigmenKtön	kirsu	hylkäävä	virhe. 

¢  Purentaviat:	osi:aiset	tasa-	tai	alapurennat	(muutama	
hammas	väärässä	kohdassa),	ns.	eteenpäin	sojo:avat	
kulmahampaat	 

 
 

OngelmakohUa	päässä	
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OngelmakohUa	päässä	

Erisuuntaiset	kuonon	ja	
kallonlinjat,	kuononselkä	ei	
suora,	vaaleat	silmät 

Liian	pyöreä	ja	toymainen	
kallo,	korostunut	
otsapenger 

Kyömy	kuononselkä	(hylkäävä),	
alaleuka	voisi	olla	vahvempi	ja	
pidempi.	Korvat	hieman	matalalle	
sijoi:uneet	muuten	
tarkkaavaisella	koiralla 

Toymainen	pää,	
josta	
vin(koiramaiset	
piirteet	
puu:uvat.	Lyhyt	
pää,	kuono-osa	
rii:ämätön,	
liioitellun	suuret	
silmät,	kirsun	
pigmen(	voisi	
olla	parempi	 16 



¢  Silmät:	Suuret,	pyöreähköt,	ilmeikkäät	ja	eteenpäin	
suuntautuneet,	eivät	syvällä	sijaitsevat	eivätkä	
ulkonevat.	Väriltään	tummat,	silmäluomien	reunat	
pigmentoituneet.	 

 
¢ Korvat:	Pienet	ja	ohutrustoiset,	hyvin	korkealle	ja	
taakse	kiinniEyneet,	laskostuneet,	ns.	ruusukorvat.	
Koiran	ollessa	tarkkaavainen	korvan	tyvi	on	koholla	ja	
korvalehden	yläosa	kääntyy	ulospäin	vaakatasossa. 

 
¢ OngelmakohKa: 

�  Liian	suuret	tai	raskaat	korvat	(yleinen	virhe) 
�  Osi:ain	pystyyn	nousevat	korvat 
�  Liian	vaaleat	silmät	(yleinen	virhe) 
�  Liian	ulkonevat	silmät 

SILMÄT	ja	KORVAT	
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Ylävasen:	liian	
vaaleat	silmät	ja	
lisäksi	kyömy	kuono. 
 
Yläoikea: 
Soikeat,	pienet	ja	
vaalet	silmät. 
 
 

 
 
Alaoikea:	liian	suuret	
ja	ns.	
lentäväasentoiset	
korvat.	Oikeanväriset	
silmät. 
 
Alavasen: 
Pystyt	korvat. 

SILMÄT	ja	KORVAT	–	ei-toivotut	
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¢  Sivukuva:	Kaulan	ylälinja	on	hieman	kaartunut	ja	kaula	
liiEyy	säkään	jyrkässä	kulmassa.	Kaulan	alalinja	on	
hieman	kupera.	Kaula	on	yhtä	pitkä	kuin	pää,	
katkaistun	karUon	muotoinen,	lihaksikas	ja	vailla	
löysää	kaulanahkaa. 

KAULA	
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¢ Runko:	Rungon	pituus	on	sama	tai	hieman	pienempi	
kuin	säkäkorkeus. 

¢ Rintakehä:	Kapea,	täyteläinen	muEa	tyylikkääsU	
muotoutunut,	kylkiluut	hieman	kaartuneet.	Rintakehä	
on	syvä	uloEuen	kyynärpäihin. 

 
¢ OngelmakohKa: 

�  Syvät	kyynärpäihin	ulo:uvat	rintakehät	ovat	rodulla	
harvinaisia.	Huom:	arvostelussa	ote:ava	huomioon,	e:ä	
italianvin-koiran	rintakehä	kehi:yy	hitaasK. 

�  Liian	pitkät	lanneosat	–	koira	voi	virheellisesK	näy:ää	
oikeanlaisesK	neliömäiseltä,	jos	se	on	voimakkaasK	
köyristänyt	lanne:aan	ja	lanKotaan	–	näin	ei	kuitenkaan	ole. 

RUNKO,	RINTAKEHÄ	
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¢  Ylälinja:	Suora,	lanneosan	kohdalta	hieman	kaartuva.	
Lanteen	kaari	sulautuu	tasapainoisesU	lanUolinjaan. 

¢  Säkä:	Melko	selväsU	eroEuva	ja	lapojen	kärjet	ovat	
lähekkäin. 

¢  Selkä:	Suora	ja	lihaksikas. 
¢  Lanne:	Hieman	kaartuva	 
¢  LanUo:	EriEäin	jyrkkä,	leveä	ja	lihaksikas.	 
¢ Alalinja	ja	vatsa:	Melko	lyhyt	rintalastan	kaari	kohoaa	
selväsU	muEa	sulavasU	kohU	vatsaa. 

 
¢  	Ylälinja	yksi	rodun	suurimmista	ongelmista: 

�  Yleisin	ongelma:	selkä	nousee	lapojen	kärkien	jälkeen.	
Sääolosuhteet	(kylmä	tai	tuulinen	ilma)	ja	koiran	tuntema	
epämukavuus	aiheu:avat	kuitenkin	helposK	selän	
köyristymisen	–	ote:ava	huomioon	arvostelussa. 

 
 
 

YLÄ-	ja	ALALINJA	
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Oikea	ylälinja:		
	
säkä	melko	ero:uva,	suora	selkä,	lanne	hieman	
kaartuva,	erityisen	jyrkkä	lanKo	ja	häntä	matalalle	
sijoi:unut	ja	matalalla	kanne:u 
 
Koiran	esi:äminen	vaiku:aa	myös	paljon	sen	
ylälinjaan. 
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Yksi	koira,	kolme	tapaa	esiEää	

Ylävasemmalla	italiaano	on	esiteEy	nykyisin	
useimmin	kehässä	näkyvään	“pohjoismaiseen”	
tyyliin.	
	
Yläoikealla	takajalat	on	vedeEy	liian	taakse	
(“amerikkalainen”	tyyli)	
	
Alavasemmalla	koira	esitetaan	takajalat	
rungon	alla	(liioitellumpaakin	esiEämistapaa	
käytetään).	
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Italiaanolla	on	tapana	seisoa	toinen	etujalka	
ilmassa,	tästä	ei	tule	rangaista. 
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RUNKO,	YLÄ-	ja	ALALINJA,	hyviä	esimerkkejä	
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Ylemmät	
kuvat:		
yleinen	virhe;	
selkä	nousee	
hieman	
lapojen	
jälkeisten	
nikamien	
jälkeen. 

Alavasen:	Liian	
suora	ja	pitkä	
lanneosa	ja	
lanKon	tulisi	
olla	jyrkempi	
 
Alaoikea: 
Ylälinja	alkaa	
kohota	heK	
sä’än	jälkeen	
ja	on	
kau:aaltaan	
pyöreä. 
 
	 

Huonoja	ylälinjoja	
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¢ Matalalle	kiinniEynyt,	tyvestä	lähUen	ohut	ohentuen	
tasaisesU	kärkeä	kohU.	Häntä	on	puoleenväliin	asU	
alhaalla	ja	loppuosastaan	kaartuva.	OjenneEuna	
hännän	pään	tulee	uloEua	kintereeseen.	Karva	
hännässä	on	lyhyEä. 

 
 
¢  Yleisiä	virheitä:	 

�  häntä	kiinni:ynyt	liian	korkealle 
�  häntä	kanne:u	korkealla/kippuralla	liikkeissä 
�  liian	lyhyt	häntä 

HÄNTÄ	
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Eturaajat 
Yleisvaikutelma:	Suorat	ja	liEeälihaksiset.	 
	 
¢  Lavat:	Hyvin	vähän	viistot;	lihakset	hyvin	kehiEyneet,	pitkät,	liEeät	ja	

selväsU	eroEuvat. 

¢  Olkavarret:	Lavan	ja	olkavarren	välinen	kulmaus	on	hyvin	avoin.	
Olkavarret	ovat	rungon	keskiviivan	suuntaiset	ja	lapaluuta	hieman	
pidemmät.	 

¢  Kyynärpäät:	Eivät	sisä-	eivätkä	uloskierteiset. 

¢  Kyynärvarret:	Suorat,	siroluiset,	liEeät	ja	kuivat.	Kyynärvarret	ovat	
sekä	edestä	eEä	sivulta	katsoEuna	täysin	pystysuorat.	Kyynärvarren	
luiden	välinen	vako	on	selväsU	näkyvissä.	Raajan	pituus	maasta	
kyynärpäihin	on	hieman	suurempi	kuin	etäisyys	kyynärpäästä	
säkään. 

 

	 

RAAJAT:	ETURAAJAT	
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Välikämmenet:		
Kuivat.	Sivusta	katsoEuna	hieman	viistot.		
	
Etukäpälät:		
Lähes	soikeat	ja	pienet.	Varpaat	ovat	hyvin	kaareutuneet	ja	
UiviisU	yhdessä.	Päkiät	ovat	pigmentoituneet,	eivät	ole	liian	
täyteläiset.	Kynnet	ovat	mustat	tai	tummat	karvapeiEeen	
väristä	riippuen	tai	käpälän	väriin	sopivat.	Käpälissä	
valkoinen	väri	on	salliEu.	
	

RAAJAT:	ETURAAJAT	
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Virhe:	ns.	ranskalainen	
etuosa;	etutassut	
kääntyvät	ulospäin 

Virhe:	liian	kapea	etuosa,	
olkavarret	aivan	suorat.		
Ulospäin	kääntyvät	

ranteet. 

Oikea,	kapea	etuosa Virhe:	liian	leveä	etuosa 

KUVIA	ETUOSISTA	
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Virhe:	leveähkö	etuosa Virhe:	leveähkö	etuosa 

KUVIA	ETUOSISTA	
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Yleisvaikutelma:	Hyvin	kulmautuneet.	Takaa	
katsoEuna	suorat	ja	yhdensuuntaiset.	 
¢  	 
¢ Reidet:	Pitkät,	liEeät	ja	kuivat;	lihakset	selväsU	
eroEuvat.	 

¢  Polvet:	Tiiviit	ja	vahvat. 
¢  	 
¢  Sääret:	Hyvin	viistot	ja	siroluiset,	hieman	reisiä	
pidemmät;	jänteet	selväsU	eroEuvat. 

¢  	 
¢ Välijalat:	Takaa	katsoEuna	yhdensuuntaiset. 
¢  	 
¢  Takakäpälät:	Etukäpäliä	hieman	pyöreämmät.	
Varpaat	ovat	hyvin	kaareutuneet	ja	UiviisU	yhdessä.	
Päkiät	eivät	liian	täyteläiset,	kynnet	etukäpälien	
tavoin	hyvin	pigmentoituneet. 

RAAJAT:	TAKARAAJAT	
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¢  Joustavat	ja	tasapainoiset;	
hieman	kohoava,	maatavoiEava	
ravi.	Eturaajan	liike	uloEuu	
pitkälle	eteen	ranne	hieman	
kohoten	ja	taipuen.	Laukka	on	
nopeaa	ja	tehokasta.	

¢  Italiaanon	etujalat	voivat	nousta	
korkeallekin,	kunhan	ranne	taipuu	
ja	liike	suuntautuu	eteen-	eikä	
ylöspäin. 

¢  Liike	on	aina	kevyt	ja	kohoava,	ei	
koskaan	maahansido:u. 

 

LIIKKEET	
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¢ Lavan	ja	olkavarren	välinen	kulmaus	hyvin	avoin,	
lanKo	eri:äin	jyrkkä	ja	takaraajat	hyvin	
kulmautuneet. 

 
 

¢ Millainen	liike	tästä	seuraa	verra:una	koiraan,	
jolla	etu-	ja	takaosan	kulmaukset	ovat	
tasapainossa,	toisin	kuin	italianvin-koiralla?	
TYYPILLINEN	ITALIANVINTTIKOIRAN	LIIKE,	JOSSA	
VÄHÄN	KULMAUTUNUT	ETUOSA	KOMPENSOI	
HYVIN	KULMAUTUNEEN	TAKAOSAN	LIIKETTÄ	
NIIN,	ETTÄ	ETURAAJAT	NOUSEVAT	RANNE	
TAIPUEN. 

 

LIIKKEET	
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Hyvät	liikkeet	
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Hyvät	liikkeet	
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Ranne	ei	taivu 

Maahan	sido:u,	
ryhditön,	
takakorkea 

Lyhyt,	ei	nouse	lainkaan 

Etujalka	
nousee	ja	
ranne	taipuu,	
mu:a	liike	ei	
etene	
rii:äväsK.	 

Ei-toivoEuja	liikkeitä	
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Nahka:	Ohut	ja	kauEaaltaan	UiviisU	rungonmyötäinen,	
paitsi	kyynärpäissä,	joissa	se	on	joustavampi. 
 
				KARVAPEITE	 
¢ KARVA:	KauEaaltaan	silkkistä,	lyhyEä	ja	
hienolaatuista,	ei	lainkaan	hapsuista.	 

¢ VÄRI:	Yksivärinen	musta,	harmaa	tai	
isabellanvärinen	(vaalea	kellanruskea/beige)	
kaikissa	vivahteissaan.	Valkoista	väriä	hyväksytään	
ainoastaan	rinnassa	ja	käpälissä. 

¢  Rodussa	esiintyy	karva:omuu:a,	jota	on	varsinkin	
harmailla	ja	vaaleansävyisillä	joskus	vaikea	huomata. 

¢  Rotumääritelmä	ei	mainitse	lainkaan	punaista	tai	
seal-väritystä.	Ne	eivät	kuitenkaan	ole	hylkäävissä	
virheissä. 

IHO-	ja	KARVAPEITE	
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Värit,	joissa	musta	
pigmenA 
Vasemmalta	oikealle:	 
-	musta 
-	seal 
-	punainen 

DiluuUovärit	 
koiran	pigmen-	
haalenee	diluuKotekijän	
vuoksi	mustasta	siniseksi	
tai	maksanväriseksi) 
Vasemmalta	oikealle:	 
-	sininen 
-	harmaa/bluefawn	 
-	isabella 
 
Muut	värit 
Vasemmalta	oikealle: 
-	kermanvärinen	(huom!	
ei	tekemistä	valkoisen	
värin	kanssa) 
-	harmaa	maski	
diluu(värisellä	koiralla 
-	musta	maski	punaisella	
koiralla 

YLEISIMMÄT	VÄRIT	
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¢  Säkäkorkeus:	Sekä	uroksilla	eEä	nartuilla	32	-	38	cm. 
 
¢  Paino:	Sekä	uroksilla	eEä	nartuilla	korkeintaan	5	kg. 
 
 
¢ Huomioitavaa	on,	e:ä	32	cm	korkea	uros	ja	38	cm	
korkea	nar:u	ovat	täysin	tyypillisiä	ja	oikeita	
italianvin-koiria.	 

¢  Liian	suuri	koko	on	varsinkin	uroksilla	ongelma.	Harvan	
(edes	38	cm	korkean)	uroksen	paino	jää	alle	viiden	kilon,	
ja	ylikorkeita	on	runsaasK. 

KOKO	ja	PAINO	
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¢ Kaikki	poikkeamat	edellä	mainituista	kohdista	luetaan	
virheiksi	suhteuteEuna	virheen	vakavuuteen	ja	sen	
vaikutukseen	koiran	terveyteen	ja	hyvinvoinUin. 
�  jatkuva	peitsaaminen 
�  Korkeat,	ns.	hackney-liikkeet 
�  matalat,	lyhytaskeliset	liikkeet 

VIRHEET	
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¢ Vihaisuus	ja	liiallinen	arkuus 
¢  SelväsU	epänormaali	rakenne	tai	käyEäytyminen 
¢ HuomaEavan	erisuuntaiset	kallon	ja	kuonon	ylälinjat. 
¢ Kokonaan	tai	puoliksi	pigmenUtön	kirsu.	 
¢ Kyömy	tai	kovera	kuononselkä. 
¢  Ylä-	tai	alapurenta.	 
¢ Herasilmä;	täydellinen	pigmenUnpuutos	silmäluomissa 
¢  Selän	päälle	kiertyvä	häntä;	synnynnäinen	töpö	tai	
typisteEy	häntä.	 

¢ Kirjavuus;	valkoista	väriä	muualla	kuin	rinnassa	tai	
käpälissä. 

¢  Sekä	uroksilla	eEä	nartuilla	säkäkorkeus	alle	32	cm	tai	
yli	38	cm. 

HYLKÄÄVÄT	VIRHEET	
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