
Erityisruokavaliotietojen toimittaminen koululle ja päiväkotiin  

pe 30.7.2021 mennessä  

Hei, 

toimitattehan tiedot oppilaan erityisruokavaliosta oheisella lomakkeella (+ lääkärintodistus)  30.7.2021 

mennessä. Jos lapsella/nuorella/opettajalla on ruoka-aineallergia ja hänelle pitää valmistaa erikseen ruoka sen 

vuoksi, on hänen toimitettava lääkärintodistus erityisruokavaliolomakkeen lisäksi. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/c93dfb_028c433e702c4217ae385ddeb7bbd3e6.pdf 

Alakoululaiset toimittavat erityisruokavalio lomakkeen + lääkärintodistuksen luokanopettajalle. Luokanopettaja 

toimittaa erityisruokavaliolomakkeen + lääkärintodistuksen keittiölle. 

Varhaiskasvatuksen asiakkaat toimittavat erityisruokavaliolomakkeen + lääkärintodistuksen päiväkodin 

varhaiskasvatuksen esimiehelle. Varhaiskasvatuksen esimies toimittaa erityisruokavaliolomakkeen + 

lääkärintodistuksen keittiölle. 

Yläkoululaiset toimittavat erityisruokavaliolomakkeen + lääkärintodistuksen suoraan keittiölle. 

Huoltajan on ilmoitettava lapsen/nuoren henkeä uhkaavista allergioista (EpiPen käytössä) myös suoraan 

kouluterveydenhoitajalle. Varhaiskasvatuksessa tieto tulee olla henkilökunnalla ja toimintaohjeet sen käytöstä 

kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan.  

Keittiöllä valmistetaan lääkärintodistuksen mukainen erityisruokavalio lapselle/nuorelle. Alakoulun puolella 

ruokailua valvova henkilö vastaa siitä, että lapsi saa hänelle valmistetun ruoan. Yläkoululaisen on itse 

huolehdittava siitä, että ottaa hänelle erityisesti valmistetun ruoan. 

Kouluruokailun tehtävä 

Koulun ja varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen/nuoren tervettä kasvua ja kehitystä sekä mm. kehittää 

lapsen/nuoren maku- ja ruokatottumuksia. Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa ja samalla osa koulun 

kasvatus- ja opetustyötä. Oppilaalle tarjotaan allergian tai sairauden vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset 

ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. 

Vuosittainen seuranta 

Todistus erityisruokavalion tarpeesta laaditaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Erityisruokavaliot päivitetään 

koululle joka syksy välittömästi koulun/ varhaiskasvatuksen alettua tai jos erityisruokavalioon tulee muutoksia 

lukuvuoden aikana. 

Ruoka-aineallergioissa erityisruokavalion tarpeesta tulee toimittaa Selvitys erityisruokavaliosta-lomakkeella 

lisäksi alle vuoden vanha lääkärinlausunto tai ravitsemusterapeutin kirjoittama todistus. Lisäksi 

edellytyksenä erityisruokavalion tarjoamiselle on aina se, että lapsi/nuori noudattaa ko. ruokavaliota myös 

kotona. 

Terveydenhoitajalla on oikeus poistaa erityisruokavalio, mikäli oppilas toistetusti jättää syömättä hänelle 

valmistetun aterian yhden (1) kuukauden ajan. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/c93dfb_028c433e702c4217ae385ddeb7bbd3e6.pdf


Keittiölle on ilmoitettava erityisruokavaliota noudattavan lapsen/nuoren pidemmistä poissaoloista ja esim. koulun 

vaihdosta.  

 

 

Lääkärin toteamissa keliakia- sekä diabetesruokavaliossa todistukset ovat voimassa pysyvästi. 

Laktoosi-intoleranssissa, uskonnollisissa- ja eettisissä ruokarajoituksissa riittää vanhemman ilmoitus suoraan 

keittiölle Selvitys erityisruokavalioista –lomakkeella. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/c93dfb_028c433e702c4217ae385ddeb7bbd3e6.pdf  

 

Koulujen / varhaiskasvatuksen henkilökunta  

Erityisruokavalioita tarjotaan henkilöille, joilla on ravitsemushoitoa vaativa sairaus. Erityisruokavalioista tulee 

esittää aina lääkärin, terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin kirjoittama todistus. 

      

Selvitys erityisruokavaliosta-lomake löytyy Wilman sivuilta, varhaiskasvatuksen sivuilta, sekä keittiöistä. 

      

Terveisin,  

Hanna Lahervo 
 
Vt. ruokahuoltopäällikkö  
puh. 044 7388319 

hanna.lahervo@masku.fi 

 

 

  
 
Koulut 
 

Askaisten koulu 
askaistenkoulun.keittio@masku.fi 
Puh. 044 7388 385 
 
Kurittulan koulu 
kurittulankoulun.keittio@masku.fi 
Puh. 044 7388 207 
 
Lemun koulu 
lemunkoulun.keittio@maksu.fi 
Puh. 044 7388 387 
Valmistaa lounaan myös: Askaisten koululle, Lounatuulen päiväkotiin sekä Kaislakodin päiväkotiin. 
 
Maskun Hemmingin koulu 
outi.henttula@masku.fi 
Puh. 044 7388 115 
Valmistaa lounaan myös: Kurittulan ja Tammenahjon koululle, Satumetsän päiväkotiin, sekä 
Pikku Tuulensuojaan 
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Seikelän koulu 
seikelankoulun.keittio@masku.fi 
Puh. 044 7388 273 
 
Tammenahjon koulu 
tammenahjon.keittio@maksu.fi 
Puh. 044 7388 362 
 
SoteAkseli 
Luukan palvelukeskus valmistaa lounaan Seikelän koululle ja SatuSeikelän päiväkotiin 
heli.kuismanen@masku.fi 
Puh. 044 7388 216 
 
Maskun terveyskeskus 
mimosa.sundqvist@masku.fi 
Puh. 044 7388 295 
Valmistaa lounaan myös: Tammenahjon päiväkotiin 
 
 
Päiväkodit 
Puh. 0500 862 318 
Lounatuulen päiväkoti ja Kaislakodin päiväkoti 
lounatuulenpk.keittio@masku.fi 
 
Puh. 044 7388 191 
Päiväkoti SatuSeikelä 
satuseikelanpaivakodin.keittio@masku.fi 
 
Puh. 044 7388 341 
Satumetsän päiväkoti 
satumetsanpk.keittio@masku.fi 
 
Puh. 044 7388 182 
Tammenahjon päiväkoti 
tammenahjonpk.keittio@masku.fi 
Puh. 044 7388 182 

mailto:seikelankoulun.keittio@masku.fi
mailto:tammenahjon.keittio@maksu.fi
mailto:heli.kuismanen@masku.fi
mailto:mimosa.sundqvist@masku.fi
mailto:lounatuulenpk.keittio@masku.fi
mailto:satuseikelanpaivakodin.keittio@masku.fi
mailto:satumetsanpk.keittio@masku.fi
mailto:tammenahjonpk.keittio@masku.fi

