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KÄYTTÖTARKOITUS:   Poropaimen, nykyään monipuolinen seura- ja harras-

tuskoira. 
FCI:N LUOKITUS:           Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat 
                   Alaryhmä 3 pohjoiset vahti- ja paimenpystykorvat 
                   Käyttökoetulosta ei vaadita. 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Ruotsinlapinkoira on pohjoismainen pystykorva, 
joka on tunnettu Pohjolassa vuosisatojen ajan. Aikaisemmin Lapin paimentolaiset 
käyttivät sitä porojen paimennukseen, metsästykseen ja vahtikoirana, nykyisin rotu 
on pääasiassa monipuolinen seurakoira. 
YLEISVAIKUTELMA:  Ryhdikäs, tyypillinen pystykorva, hieman keskikokoa 
pienempi. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Runko on suorakaiteen muotoinen. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Eloisa, valpas, ystävällinen ja uskollinen. 
Ruotsinlapinkoira on erittäin tarkkaavainen, sävyisä ja työskentelyhaluinen. Hyvi-
en paimenkoiraominaisuuksiensa ansiosta se oli erittäin hyödyllinen poronhoidos-
sa. Se on hyvin monipuolinen, soveltuu mm. tottelevaisuuskoulutukseen, agilityyn, 
paimennukseen ja jäljestykseen. Helposti koulutettava, kestävä ja sitkeä. 
 
PÄÄ 
Kallo: Hieman leveyttään pitempi. Otsa on pyöristynyt, niskakyhmy ei ole selvästi 
erottuva. 
Otsapenger: Erittäin selvästi erottuva. 
Kirsu: Mieluiten hiilenmusta, hyvin tumma tai sopusoinnussa turkin värin kanssa. 
Kuono: Hieman yli kolmannes pään koko pituudesta, täyteläinen ja kapenee tasai-
sesti kohti kirsua. Kuononselkä on suora. 
Huulet: Tiiviit. Huulet ja kitalaki ovat voimakkaasti pigmentoituneet. 
Leuat / purenta: Leikkaava purenta. Hampaat ovat tasaiset ja hyvin kehittyneet. 
Silmät: Kohtuullisen kaukana toisistaan sijaitsevat, asennoltaan lähes vaakasuorat, 
pyöreät, melko suuret mutta eivät ulkonevat. Ruskeat,  mieluiten tummanruskeat ja 
erittäin ilmeikkäät. Silmäluomet ovat voimakkaasti pigmentoituneet. 
Korvat: Kolmionmuotoiset, tyvestään leveät, pienet, pystyt ja kärjistään hieman 
pyöristyneet. Kaukana toisistaan ja hyvin liikkuvaiset. Taittuneet korvankärjet 
eivät ole toivottavat, mutta ne eivät ole hylkäävä virhe. 
 
KAULA:  Keskipitkä, kuiva ja voimakas. 
 
RUNKO:  Tiivis ja hieman säkäkorkeutta pitempi. 
Selkä: Vaakasuora, voimakas, lihaksikas ja joustava. 
Lanne: Lyhyt ja leveä. 
Lantio: Suhteellisen pitkä ja leveä, lihaksikas ja hieman viisto. 
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Rintakehä: Melko syvä, kyynärpäihin ulottuva, soikea ja suhteellisen pitkä. Vii-
meiset kylkiluut ovat hyvin kehittyneet. Eturinta on hyvin kehittynyt ja rintalasta 
selvästi erottuva. 
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava. 
 
HÄNTÄ:  Melko ylös kiinnittynyt, ulottuu ojennettuna kinnerniveleen. Häntä on 
koiran liikkuessa selälle kiertynyt. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Lavan ja olkavarren välisen kulmauksen tulee olla riittävän selvä 
mahdollistaakseen pitkän etuaskeleen. 
Lavat: Selvästi viistot. 
Kyynärpäät: Tiiviisti rintakehän myötäiset. 
Kyynärvarret: Suorat, vahvat ja yhdensuuntaiset niin seistessä kuin liikkuessa. 
Välikämmenet: Riittävän viistot. 
Etukäpälät: Vahvat ja soikeat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, päkiät kestävät ja 
joustavat. Käpälät ovat runsaskarvaiset myös päkiöiden välistä. Kynnet ja päkiät 
ovat hyvin pigmentoituneet. 
TAKARAAJAT : 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat polvista ja kintereistä hyvin kulmautuneet, mutta 
ei liioitellusti. 
Reidet: Lihaksikkaat. 
Kintereet: Matalat, jotta voimakas työntö olisi mahdollinen.  
Välijalat: Kannukset sallitaan. 
Takakäpälät: Vahvat ja soikeat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, päkiät kestävät ja 
joustavat. Käpälät ovat runsaskarvaiset myös päkiöiden välistä. Kynnet ja päkiät 
ovat hyvin pigmentoituneet. 
 
LIIKKEET:  Keveät, joustavat, maatavoittavat, yhdensuuntaiset ja tehokkaat. 
 
KARVAPEITE  
Karva: Runsas kaksinkertainen karvapeite. Peitinkarva ei ole rungonmyötäistä 
vaan koholla. Aluskarva on tiheää ja kevyesti ”krepattua”. Karva on lyhyttä päässä 
ja raajojen etuosassa, pitempää rinnassa, raajojen takaosassa ja hännässä. Hännän 
karvapeite on tuuheaa, pitkää ja tiheää. Kaulassa karva muodostaa kauluksen. Kar-
vapeite on säänkestävää. 
Väri: Yleensä yksivärinen musta, ruskehtava sävy on tyypillistä samoin kuin "kar-
hunruskeat" sävyt. Valkoista väriä rinnassa, käpälissä ja hännänpäässä sallitaan. 
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KOKO JA PAINO: 
Säkäkorkeus: Ihannesäkäkorkeus uroksilla 48 cm ja nartuilla 43 cm, sallittu poik-
keama ±3 cm. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä sen kykyyn suoriutua alkuperäisestä tehtävästään. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus.  
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.  
• Epätyypillisyys. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


