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Nupoutusopas on tehty Helsingin Yliopistossa Maa-ja
metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston
(MAKERA) rahoittaman projektin turvin (Laura Hänninen/MMM
Vasikoiden nupoutuskipu ja hyvinvointi 2009–2011). Oppaan
ovat koonneet ELL Ann-Helena Hokkanen ja dosentti Laura

Hänninen Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä
tiedekunnasta. Kiitos Minna Mustikalle, Liisa Lajuselle ja Tanja

Korhoselle eläinlääketieteen opinnäytetöistään, joita on
hyödynnetty laajalti oppaan kirjoittamisessa, Terhi Torikalle ja
Satu Raussille oppaan toimitusavusta ja Ingela Wikmanille (HY)

käännöstyöstä sekä Mauri Leivolle ja Mikko Hakaselle
kuvituskuvista.

Vasikoiden nupoutus tarkoittaa nuoren
naudan sarvenaiheiden kudoksen tuhoamista
niin, ettei eläimelle kasva sarvia. Toimenpide
on Suomessa yleinen ja se tehdään eläinten
ja ihmisten turvallisuuden lisäämiseksi.
Hyvistä puolistaan huolimatta nupoutus on
kivuliasta. Se aiheuttaa nuorelle eläimelle
kaksi kolmannen asteen palovammaa, yhden
kumpaankin sarvenaiheeseen.

Vasikoiden hyvinvoinnin varmistamiseksi nupoutus
on tehtävä riittävällä taidolla ja luotettavasti toimivilla
laitteilla. Huolimattomuus, piittaamattomuus ja
virheet voivat tehdä toimenpiteestä eläimelle
tuskaisen. Hyvin nuoren yksilön kivuntuntokyky
on  herkempi kuin aikuisen. Varhaiset
kipukokemukset ja hoitamaton kipu saattavat sen
vuoksi pysyvästi herkistää eläimen kokemaan kipua
tavallista voimakkaammin.

Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää
nupotuskivun asianmukaista hoitoa. Rauhoituksessa
ja puudutuksessa tehty kivuton nupoutus on sekä
vasikalle että hoitajalle parempi vaihtoehto kuin
painiottelu. Näiden lisäksi tulehduskipulääke
annettuna juuri ennen nupoutusta auttaa vasikan
pahimman kivun yli sitten, kun puudutteen vaikutus
on lakannut.

Tuotantoeläinten perusteltu ja tehokas kivunhoito
vaatii tuottajien tuen ja hyväksynnän ja siksi tuottajat
ovat avainasemassa päättämässä vasikoidensa
hyvinvoinnista.  Nupoutuskivun hoito on yleistynyt
nopeasti: vuonna 2010–2012 jo yli puolella vasikoita
nupouttavista maitotiloista ja vasikkakasvattamoista
sekä lähes kahdella kolmasosalla vasikoita
nupouttavista emolehmätiloista pyydettiin
eläinlääkäri hoitamaan toimenpiteestä aiheutuvaa
kipua.

Tämä opas on suunnattu tuottajille, neuvojille ja
eläinlääkäreille antamaan lisätietoa vasikoiden
nupouttamisesta, nupoutustekniikasta ja
kivunhoidosta.
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MITÄ NUPOUTUS ON?
Naudan sarvi muodostuu otsaluun lisäkkeestä, jonka
sisään työntyy otsaontelon laajentuma.
Päällimmäisenä sarvessa on kova epiteelikuori.
Naudan kehittyvä sarvi kiinnittyy luukalvoon
suunnilleen kahden kuukauden iässä.
Nupouttamisella tarkoitetaan sarven aiheen solujen
tuhoamista, jonka seurauksena vasikalle ei kasva
sarvia.

Nupoutus tehdään yleensä eläimien ja niiden
hoitajien loukkaantumisriskin pienentämiseksi
olosuhteissa, joissa ei voi pitää sarvellisia nautoja.
Eläinten sarvet voivat vaurioittaa vuotia ja aiheuttaa
vammoja, vertymiä ja tuotostappioita muulle karjalle.

Etenkin emolehmätuotannossa on luonnonnupojen
eläinten suosiminen varteenotettava vaihtoehto
nupoutukselle. Riittävän tilavat ja sopivat pito-
olosuhteet mahdollistavat myös sarvellisten eläinten
pitämisen.

LAINSÄÄDÄNTÖ
Lainsäädännön mukaan pätevä henkilö voi tuhota
alle neljäviikkoisen vasikan sarvenaiheen kylmä- tai
kuumapoltolla. Nupoutus tehdään Suomessa
käytännössä aina kuumapoltolla, johon tämä opas

keskittyy. Eläinlääkäri voi lain mukaan nupouttaa
vasikan sen iästä riippumatta. Tällöin toimenpide
tehdään aina asianmukaisessa lääkityksessä. Jos sarvet
ovat kehittyneet niin pitkälle, ettei kolvilla
nupouttaminen onnistu, eläinlääkäri yleensä
katkaisee sarvet sahaamalla. Tämäkin toimenpide
tehdään rauhoitetulle eläimelle
paikallispuudutuksessa, ja toimenpiteen jälkikipua
hoidetaan tulehduskipulääkkeellä.

Nupouttamiseen käytettävä polttoväline tai laite on
pidettävä lain mukaan puhtaana ja
toimintakuntoisena. Kuumapoltossa nupoutuskolvin
on oltava punahehkuinen koko polttamisen ajan ja
sillä saa polttaa sarvenaihetta enintään 20 sekuntia.
Kutakin sarvenaihetta saa polttaa vain kerran. Polton
aikana on huolehdittava, ettei vasikka pääse
liikuttamaan päätään.
Suomen eläinlääkäriliitto sekä tuotantoeläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunta suosittelevat, että
vasikoiden nupoutus tehdään rauhoituksessa ja
paikallispuudutuksessa, ja että toimenpiteestä
aiheutuvaa pitempikestoista kipua hoidetaan
tulehduskipulääkkeellä. Nupoutuskivun
asianmukainen hoito on yhtenä kohtana nautojen
terveydenhuoltojärjestelmä NASEVAn
hyvinvointiarvioinnissa.

Jos tilalla on voimassa oleva terveydenhuoltosopimus
eläinlääkärin kanssa, saa hoitava eläinlääkäri
lainsäädännön mukaan luovuttaa tilalle varalle
injektiona annettavia tulehduskipulääkkeitä
vasikoiden nupoutuskivun hoitoon. Tällöin
nupoutettavien vasikoiden tulee olla alle neljän
viikon ikäisiä.

Mikäli tila on sitoutunut EU:n eläinten hyvinvoinnin
tuen lisäehtoon vasikoiden pito-olosuhteiden
parantamiseksi, nupoutuksen saa tehdä vain
eläinlääkärin antamaa asianmukaista kivunlievitystä
käyttäen. Nupoutettavan vasikan lääkitseminen
pelkästään suun kautta annettavalla
tulehduskipulääkkeellä ei ole Maatalousviraston
vuoden 2011 linjauksen mukaan riittävä toimenpide
täyttämään tukiehdon vaatimuksia.

Polttoraudan on oltava punahehkuinen
koko polttamisen ajan ja sillä saa polttaa
kutakin sarvenaihetta vain kerran, enintään
20 sekunnin ajan.
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MITEN NUPOUTUS
TEHDÄÄN?
Nuorten vasikoiden sarvenaiheet tuhotaan Suomessa
yleensä polttamalla kuumalla raudalla eli kolvilla.
Vasikka nupoutetaan, kun sen sarvenaiheet ovat
kasvaneet noin 5-10 millimetrin pituisiksi, eli yleensä
ennen neljän viikon ikää. Ikä, jossa sarvenaiheet
ovat tunnusteltavissa ja nupoutus on mahdollista,
vaihtelee roduittain.

Sarvenaiheiden ympärillä kasvavat karvat kannattaa
leikata ennen nupoutusta. Nupoutuskolvi on
käsikäyttöinen rauta, jonka kuppimainen pää
kuumenee kaasun tai sähkön avulla. Nupoutuksen
onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että kolvi
toimii ja kuumenee riittävästi. Nupoutuskolvin on
oltava punahehkuinen koko polttamisen ajan. Kolvi
asetetaan sarvenaiheen ympärille ja sitä kierretään
ihoa vasten useita kertoja samalla kääntäen rautaa
kulmaan, jossa sen kuumat reunat polttavat
sarvenaiheen juurta. Näin sarvenaiheen reunat
poltetaan tasaisesti joka puolelta. Kolvia tulee pitää
sarvenaiheen ympärillä riittävän kauan; tavallisilla
kolveilla 10–15 sekuntia ja kaasukolveilla noin 10
sekuntia. Kolvi polttaa ihon, verisuonet ja sarvea
muodostavan solukon sarven aiheen ympäriltä.

On tärkeää, että nupoutus onnistuu hyvin. Jos
kaikkea sarvenaiheen verenkiertoa ei saada estettyä,
eläimelle kasvaa ikävän näköinen epämuodostunut
sarvi, joka voi aiheuttaa kipua ja vammoja. Poltto
on ollut riittävää, kun sarvenaiheen ympärillä näkyy
ehjä, valkea tai kuparinvärinen rengas. Oikea
nupoutustekniikka ja toimiva kolvi vähentävät
osaltaan toimenpiteen aiheuttamaa stressiä.

NUPOUTUSKIVUN HOITO
Nupoutus olisi aina tehtävä rauhoitetulle,
paikallispuudutetulle ja kipulääkitylle vasikalle.
Eläinlääkäriä tarvitaan lääkitsemään vasikka mutta
varsinaisen nupoutustoimenpiteen voi tilanväki
tehdä myös itse.

Sekä vasikoiden nupoutustoimenpiteen
aikaisen että sen jälkeisen kivun hoitoon
on useita tehokkaita lääkkeitä. Rauhoitteet
ovat turvallisia, puudute on edullinen sekä
tehokas ja tulehduskipulääkkeitä on
saatavilla useita.

Markkinoilla on tehokkaita lääkkeitä sekä vasikoiden
nupoutustoimenpiteen aikaisen että sen jälkeisen
kivun hoitoon. Rauhoitteet ovat turvallisia,
paikallispuudute on edullinen sekä tehokas ja
tulehduskipulääkkeitä on saatavilla useita. Vasikoita
lääkitessä on muistettava, että nauta on tuotantoeläin,
joten lääkkeiden varoajat on otettava huomioon.
Tuotantoeläimiä saa lain mukaan lääkitä vain
Suomessa tuotantoeläimille hyväksytyillä
eläinlääkkeillä ja niin, ettei eläimestä saatavien
elintarvikkeiden turvallisuus tai laatu tarpeettomasti
heikkene. Lääkityksistä on lisäksi pidettävä kirjaa.

Vasikan rauhoitus
Rauhoitus helpottaa vasikan käsittelyä nupoutus-
tilanteessa. Oikein käytettynä rauhoitusaineet eli
sedatiivit ovat turvallisia vasikalle. Rauhoitettu
vasikka käy makuulle, jolloin puudutus ja poltto
ovat helppoja ja turvallisia suorittaa, eikä vasikka
ahdistu nupoutuksesta ja sen aikaisesta kiinnipidosta.
Rauhoitusaineet osaltaan auttavat lievittämään
nupoutuskipua, mutta sellaisenaan ne eivät riitä
kivunlievitykseen.

Rauhoitettu vasikka on helpompi
puuduttaa ja nupouttaa

Suomessa on saatavilla useita naudalle rekisteröityjä
rauhoitusaineita injektiovalmisteina. Alustavien
tutkimustulosten perusteella vasikka on myös
mahdollista rauhoittaa nupoutusta varten suun
limakalvon kautta imeytyvällä valmisteella.
Rauhoitusaineen antotapa vaikuttaa siihen, kuinka
pitkään on odotettava ennen kivuliaiden toimen-
piteiden aloittamista.
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Vasikan voi puuduttaa ja nupouttaa 10–15 minuutin
kuluttua lihaksensisäisestä pistoksesta, 3–5 minuutin
kuluttua suonensisäisestä annostelusta ja noin 35–45
minuutin kuluttua suun limakalvolle annostelusta.
Rauhoituksen vaikutus kestää yhdestä kahteen tuntia.
Rauhoitetuille vasikoille on varattava lämmin ja
turvallinen paikka rauhoituksesta toipumiseen, jotta
ne eivät kylmety maatessaan tai loukkaannu
noustessaan tokkurassa pystyyn.

Paikallispuudutus
Paikallispuudutteet poistavat nupoutuksen
aiheuttamaa kipua nupoutushetkellä ja noin kaksi
tuntia polton jälkeen. Paikallispuudutus tehdään
ennen nupoutusta sarvihermon johtopuudutuksena
ja sarven aiheen ympärille tehtävänä rengaspuudu-
tuksena. Tämä toimenpide puuduttaa sarven aiheen
sekä sitä ympäröivän ihoalueen, eikä vasikka tunne
polttoa. Onnistuneesti puudutettu vasikka ei
rimpuile nupoutushetkellä, eikä ravistele päätään
heti nupoutuksen jälkeen. Puudutus vaikuttaa noin
kaksi tuntia, joten tulehduskipulääkettä tarvitaan
lievittämään kipua puudutuksen vaikutuksen
lakatessa.

Tulehduskipulääkkeet
Tulehduskipulääke hoitaa kipua parhaiten toimen-
piteen aikana ja sen jälkeen, kun lääke annetaan
vasikalle jo ennen nupoutusta. Tulehduskipu-
lääkkeiden käyttö ei koskaan ole täysin riskitöntä.
Tämän vuoksi tulehduskipulääkkeitä ei saa käyttää
sairaille vasikoille ilman eläinlääkärin ohjeita.

Suomessa vasikoille rekisteröityjä tulehdus-
kipulääkeaineita ovat fluniksiinimeglumiini,
ketoprofeeni, karprofeeni ja meloksikaami. Kaikkia
on markkinoilla injektioina ja kahdesta on saatavilla

myös suun kautta annosteltava valmiste.
Tulehduskipulääkeinjektio on helppo antaa
rauhoitetulle vasikalle ennen nupoutusta.

Terveille vasikoille yksi tulehduskipulääkeannos
ennen nupoutusta on turvallinen. Yksittäistä
tulehduskipulääkeinjektiota käytettäessä vaikutuksen
keston kannalta paras vaihtoehto on meloksikaami.
Se annostellaan kerta-annoksena nahan alle tai
laskimoon. Muista injektiovalmisteista vasikan kivun
jatkohoitoon soveltuu parhaiten karprofeeni kerta-
annoksena.Lisäksi terveiden vasikoiden nupoutuksen
jälkikipua voi lääkitä suun kautta annettavalla
ketoprofeenilla kolmen peräkkäisen päivän ajan.
Lihaksensisäiset tulehduskipulääkeinjektiot, erityisesti
fluniksiinimeglumiini, saattavat aiheuttaa vasikalle
kudosärsytystä ja kipua ja siksi niitä tulisi välttää.

Eläinlääkäri saa luovuttaa tai määrätä reseptillä
lääkkeitä tutkimansa eläimen tai eläinryhmän
hoitoon. Nupoutettavien vasikoiden kivun hoidon
vuoksi on lainsäädäntöön tehty poikkeus.
Eläinlääkäri voi luovuttaa tuotantotilalle varalle
myöhempää tarvetta varten injektiona annettavia
tulehduskipulääkkeitä alle neljän viikon ikäisten
vasikoiden nupoutuskipujen lievitykseen, mikäli
tilalla on voimassoleva eläinterveydenhuoltosopimus
eläinlääkärinsä kanssa.

NAUTOJEN KIPU
Kipu on epämiellyttävä tuntemus, joka heikentää
eläimen hyvinvointia. Voimakkaasta akuutista eli
äkillisestä kivusta kärsivä nauta liikehtii levottomasti
tai verkkaisesti, sen silmät ovat tuskaiset, ruokahalu
voi olla vähentynyt ja luonne muuttunut. Kivulias
nauta voi myös ynähdellä vaimeasti tai narskuttaa
hampaitaan.

Nautojen kipua, varsinkin pidempikestoista eli
kroonista kipua, voi olla vaikea huomata sillä naudat
ovat saaliseläimiä. Niille on ollut lajinkehityksessä
etua, mikäli haavoittuneen tai kipeän yksilön
käyttäytyminen ei ole ollut silmiinpistävän
poikkeavaa terveistä eläimistä. Pedot nimittäin
poistavat heikommat eläimet laumasta ensin.
Vahingoittuneet eläimet piiloutuvat tai pysyvät
liikkumatta, jolloin niiden kipua on vaikea huomata.
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Esimerkiksi kroonisesta kivusta kärsivä lypsylehmä
voi olla ihmissilmiin muuten lähes oireeton, vain
sen maidontuotannon havaitaan vähentyneen.
Äärimmäistä kipua kokeva eläin voi hetkellisesti
myös vaikuttaa täysin kivuttomalta. Tämä johtuu
kipua lievittävien morfiinin kaltaisten aineiden
erittymisestä eläimen elimistössä.

Nautoja hoitavien ihmisten on tärkeää seurata
eläimiä ja opetella huomaamaan kivusta tai
sairaudesta kertovat pienet muutokset niiden
olemuksessa ja käyttäytymisessä. Näin eläinten
sairaudet huomataan ajoissa ja hoito voidaan aloittaa
silloin, kun paranemisennuste on vielä hyvä.

Naudan kaltaisen saaliseläimen kipua on
vaikea huomata sen käyttäytymisestä.
Saaliseläimien lajityypilliseen
käyttäytymiseen kuuluu, että ne pyrkivät
vahingoittuneina peittämään oireensa.

Nupoutuskipu
Vasikoiden kokemaa nupoutuksesta aiheutunutta
kipua ja stressiä sekä erilaisia kivunlievitysmah-
dollisuuksia on tutkittu yli kymmenen vuoden
aikana runsaasti. Tutkimusnavetoissa on mitattu
vasikan elimistön vasteita nupoutukseen sekä seurattu
vasikoiden käyttäytymistä ja kasvua ennen toimen-
pidettä, sen aikana ja jälkeen. Tutkimustulokset
osoittavat kiistatta, että nupoutus ilman asian-
mukaista lääkitystä on kivulias vasikalle, ja
nupoutuksesta aiheutuva kipu kestää päiviä.

Ilman asianmukaista rauhoitusta ja puudutusta
nupoutetut vasikat yrittävät paeta tilanteesta
nousemalla takajaloilleen ja pudottautumalla
polvilleen tai kintereilleen, peruuttamalla ja
puskemalla, nykimällä tai nyökyttämällä päätään,
heiluttamalla häntäänsä, polkemalla jalkojaan ja
potkimalla. Nämä kaikki kertovat vasikan kivusta
ja stressistä. Lisäksi lääkkeettä nupoutettujen
vasikoiden sydämen syke sekä veren stressihor-
monitasot ovat koholla monta tuntia nupoutuksen
jälkeen.

Ellei nupoutuksesta aiheutuvaa jälkikipua hoideta
tulehduskipulääkkein, nupoutetut vasikat ovat
levottomia, erityisesti ensimmäisen vuorokauden
aikana nupoutuksen jälkeen. Ne menevät makuulle
ja nousevat uudelleen ylös tavanomaista useammin.

Tutkimustulokset osoittavat kiistatta, että
nupoutus ilman asianmukaista lääkitystä
on kivulias vasikalle ja nupoutuksesta
aiheutuva kipu kestää päiviä.

Lisäksi vasikat hoitavat ja rapsuttavat itseään
tavanomaista harvemmin, mutta puistelevat ja
kyhnyttävät päätään useammin kuin asianmukaisesti
kipulääkityt vasikat. Myös sosiaalinen käyttäyty-
minen vähentyy. Ilman puudutusta ja rauhoitusta
nupoutetut vasikat alkavat nupoutuksen jälkeen
myös märehtiä myöhemmin kuin lääkityksessä ja/tai
rauhoituksessa nupoutetut vasikat.

Todennäköisesti nupoutuksen aiheuttama kipu
kestää ainakin viisi vuorokautta, sillä viisipäiväinen
kipulääkitys rauhoittaa selvästi vasikoiden leporytmiä:
Vasikat lepäävät enemmän, harvemmin ja pitempään
kerrallaan kuin ilman kipulääkitystä olevat
nupoutetut vasikat. Riittävä lepo on välttämätöntä
kasvavien eläinten hyvinvoinnille. Terveet vasikat
makaavat yli puolet vuorokaudesta. Rauhallinen
lepo parantaa unen laatua, joka edistää kasvu-
hormonin erittymistä ja lisää vasikan kasvua.
Nupoutuksen jälkeen vasikan olisi saatava rauhassa
levätä, sillä lepo parantaa vastustuskykyä ja edistää
paranemista.

Kipu ja stressi vaikuttavat uneen ja sen laatuun.
Kivun voimakkuus näkyy unen sirpaloitumisena.
Kipu heikentää unen laatua ja unen puute voi
voimistaa kipukokemusta. Kasvavat eläimet
tarvitsevat unta aikuisia enemmän. Uni on
ehdottoman tärkeää yksilön terveydelle ja hyvin-
voinnille.

Vasikat ovat hyvin halukkaita leikkimään
kun niiden perustarpeet on tyydytetty.
Sairaudesta tai kivusta kärsivä vasikka ei
halua leikkiä.

Vasikat ovat tyytyväisinä halukkaita leikkimään,
mutta sairas tai kipeä vasikka ei ole leikkisä.
Leikkimistä voidaan tämän vuoksi hyvin käyttää
yhtenä apuvälineenä vasikoiden terveyden ja
hyvinvoinnin tarkasteluun. Jos vasikkaryhmässä
kaikki muut alkavat leikkiä, esimerkiksi saatuaan
uutta kuiviketta, mutta yksi ei lähde mukaan vaan
seisoo karsinan nurkassa, eläimen tila kannattaa
välittömästi tarkastaa.
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KUSTANNUKSET
Rauhoituksessa, puudutuksessa ja kipulääkityksessä
tehtävän nupoutuksen lääkekustannukset ovat
vasikkaa kohti vuonna 2012 noin 3 euroa. Mikäli
tila on sitoutunut eläinten hyvinvoinnin tuen
lisäehtoon vasikoiden pito-olosuhteiden
parantamisesta, nupoutuksen saa tehdä vain
eläinlääkärin antamaa asianmukaista kivunlievitystä
käyttäen. Lisätehdosta maksettava korvaus oli valitun
hyvinvointia edistävän toimenpiteen laajuuden
mukaan vuosina 2008–2011 eläinyksikköä kohden
9,92–12,17 euroa ja vuonna 2012 tehdyissä
sitoumuksissa 39–47 euroa.

LAIT JA ASETUKSET

Eläinsuojelulaki 247/1996
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Eläinsuojeluasetus 396/1996
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396

Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100592

Laki eläinten lääkitsemisestä 617/1997
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970617

MMMa 6/EEO/2008: Maa- ja
metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden
käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080847

MUISTILISTA:
• Nupouta vain vasikoita, joiden sarvenaiheet

ovat riittävän pienet (noin 5-10 mm).

• Karvojen ajo helpottaa oikean
nupoutuskohdan löytämistä.

• Tarkista kolvin toimivuus ennen
toimenpidettä. Polttoraudan on oltava
punahehkuinen koko polton ajan. Kutakin
sarvenaihetta saa polttaa vain kerran ja
enintään 20 sekunnin ajana.

• Suositus on, että vasikat nupoutetaan
eläinlääkärin tekemässä
paikallispuudutuksessa. Puudutusta ja
kipulääkitystä tarvitaan, sillä nupoutus on
vasikoille erittäin kivulias toimenpide.

• Rauhoitettuna, paikallispuudutettuna ja
kipulääkittynä vasikka pysyy hyvin
paikoillaan toimenpiteen ajan. Nupoutus
onnistuu näin hyvin ja vasikat toipuvat
nopeasti.

• Merkitse käytetyt lääkkeet lääkekirjan-
pitoosi.

• Varaa vasikalle lämmin, pehmeä ja
turvallinen paikka toipua toimenpiteestä.

• Tarkkaile nupoutettuja vasikoita erityisen
huolellisesti pari päivää. Nupoutettujen
sarvenaiheiden ei kuulu tulehtua. Jos niin
käy, tarkista nupoutuskäytäntösi.
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