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Tiedote koteihin päätäistä (Steinerkoulu Virkkula) 
 
Koululuokassa/päiväkodissa on todettu lapsilla täitä. 
Päätäi on ainoastaan ihmisen loinen, ja se on edelleen varsin yleinen ja aiheuttaa pieniä 
epidemioita etenkin kouluissa ja päiväkodeissa. 
 
Täit tarttuvat tavallisesti suorassa kosketuksessa päästä toiseen. Välillisesti ne voivat tarttua 
päähineistä, vuodevaatteista, pyyhkeistä ja hiustenhoitovälineistä. Täit eivät pysty 
hyppäämään eivätkä lentämään. Ne elävät ihmiskehon ulkopuolella vain n. 48 tuntia. 
 
Tavallisin oire on hiuspohjan kutina. Tähän liittyvä raapiminen saa aikaan ihon rikkoutumia 
etenkin korvien takana ja niskassa. 
 
Kodeissa on syytä seurata lapsen oireita ja tarkistaa löytyykö lapsen päästä täitä. Kosteat 
hiukset tarkastetaan hyvässä valaistuksessa tekemällä tiheällä kammalla (täikammalla) 
jakauksia edeten otsasta niskaan noin 1 cm:n välein ja hiukset tutkitaan juuresta latvaan. 
Jokaisen jakauksen kampaamisen jälkeen täikampa pyyhkäistään talouspaperiin ja 
tarkistetaan, jääkö kampaan tai paperiin täitä. Apuna voi käyttää suurennuslasia. Tarkastus 
uusitaan 1-2 viikon seuranta-ajan kuluttua. 
 
Päätäitä todetaan, jos löydetään tiukasti hiukseen kiinnittyneitä saivareita alle 1 cm:n 
etäisyydeltä päänahasta useimmiten korvien takaa, niskatukasta ja otsatukasta, tai jos 
löydetään yksikin elävä täi. Täiden löytymisestä on tärkeä informoida 
opettajaa/päiväkodin työntekijää. 
 
Mikäli päiväkotiryhmässä useammalla kuin yhdellä lapsista todetaan täitä, on syytä hoitaa 
koko ryhmä ja tartunnan saaneen perheenjäsenet. 
 
Mikäli koululuokassa jollakin oppilaalla todetaan täitä, hoidetaan muut oppilaat ja 
heidän perheenjäsenensä, mikäli heiltä löydetään elävä täi tai saivareita. 
 
Hoitoon on saatavissa apteekeista ilman reseptiä useita valmisteita (Linicin ja Nyda 

tehokkaimpia). Pakkauksissa on tarkat käyttöohjeet. Hoito uusitaan 7-10 vrk:n kuluttua. 
Hoitojen välillä suoritetaan TÄIKAMPAUS 2-3 kertaa viikossa ja uusintahoidon jälkeen kerran 
viikossa kuukauden ajan. On hyvä tietää, että saivareet voivat pysyä hiuksissa kuukausia, 
minkä vuoksi vain alle 1 cm:n päässä päänahasta sijaitsevat saivareet ovat varma merkki 
elävistä loisista. Hoidon jälkeen vaihdetaan pyyhkeet, lakanat ja tyynyliinat sekä pestään 
kammat ja vaatteet, tai ollaan käyttämättä niitä yli 2 vrk:n ajan. 
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