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Tiedote 31.7.2017 
 
 

Ohjeistus erityisruokavalioista Tuusulan kunnassa 
 
 
Kuntatason valistuksella ja perhekohtaisella ohjauksella tavoitteena on ohjata ajatukset perinteisestä 
allergiasairaudesta allergiaterveyteen, jolloin turhat tai jopa haitalliset erityisruokavaliot saadaan pois-
tettua. Terveydenhuollon tehtävä on tunnistaa vaikeita oireita aiheuttavat ruoka-allergiat ja toisaalta 
opastaa myös siedätykseen.  
 
Arvioinnin erityisruokavaliotarpeesta (pois lukien vähälaktoosinen ruokavalio, sekä uskonnolliset syyt) 
tekee neuvola- tai kouluterveydenhoitaja, jolle perheet toimittavat hoitavan lääkärin todistuksen. Neu-
vola- tai kouluterveydenhoitaja kerää tiedot aiemmista tutkimuksista ja arvioi lisätutkimustarpeen lääkä-
riä konsultoiden. Näin saadaan tieto lapsen oireilusta neuvolaan / kouluterveydenhuoltoon.  
 
Erityisruokavalioita pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan päivittäin tarjolla olevalla kasvis-
ruokavaihtoehdolla. Kasvisruoan menekkiä pyritään lisäämään, ja punaisen lihan käyttöä vähentämään 
uuden kouluruokailusuosituksen mukaisesti.  
 
Uskomuslääketieteen menetelmiä ei hyväksytä todistuksena erityisruokavalioiden tarpeellisuudesta. 

 
 
 
Päivähoidossa ja kouluilla valmistetaan ja huomioidaan erityisruoka seuraaville: 
 
 
 
Diabetes ja Keliakia 
 
Riittää kun tieto sairaudesta toimitetaan kerran päiväkodin tai kouluasteen alkaessa kouluterveydenhuol-
toon tai neuvolaan, jolloin lapsen terveyttä seuraavalle taholle tulee tieto sairaudesta. 
 
Päivän kasvisruokavaihtoehto korvaa erityisruokavalion, jos mahdollista.  
 
 
 
 
 
Laktoosi-intoleranssi (vähälaktoosinen ruokavalio) 
 
Päiväkodeissa ja kouluissa tarjottava lounasruoka on pääosin laktoositonta. Ilmoitusta vähälaktoosisesta 
ruokavaliosta ei tarvita.  
 
 
 
 
Laktoosi-intoleranssi (täysin laktoositon ruokavalio) 
 
Ilmoitus kouluterveydenhuoltoon tai neuvolaan, josta kirjoitetaan todistus. Jos lapsella on epäselvyyttä 
siitä, onko vatsavaivojen taustalla muu syy kuin laktoosi-intoleranssi, hän hakeutuu tarvittaessa tarkem-
piin tutkimuksiin (neuvola- tai kouluterveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa lääkärille). 
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Ruoka-allergia 
 
Terveydenhuollossa arvioidaan oireilun vakavuus, onko diagnoosi varma, tarvitaanko lisäselvityksiä, 
onko seuranta siedätyskokeiluineen kunnossa. Kerran vuodessa terveydenhuolto laatii todistuksen 
ruoka-allergiasta. 
 
Siitepölyallergisille, joilla on ristireagointia, ei koulu järjestä erityisruokavaliota, sillä oppilas pystyy 
välttämään tarvittaessa näitä ruoka-aineita. 
Taustaa: Siitepölyaikaan jopa 15 %:lla koululaisista on lieviä oireita, joita aiheuttavat tyypillisesti 
omena, porkkana ja laajempi kirjo hedelmiä, vihanneksia, juureksia. Tällainen allergia ei ole vaarallista, 
mutta koulu huolehtii esim. eväsretkillä, että myös siitepölyallergisille tarjotaan riittävät eväät (esim. 
omena vaihdetaan banaaniin). Kouluruokailussa tarjotaan vaihtoehto jälkiruoalle. Salaatit tarjoillaan 
erikseen (komponentteina) niin, että oppilas pystyy valitsemaan itselle sopivat tuotteet. Kypsänä eivät 
ristireagoivat ruoka-allergeenit aiheuta oireita. 
 
Päivän kasvisruokavaihtoehto korvaa allergiasta aiheutuvan erityisruokavalion, jos mahdollista. Monial-
lergisten lasten kohdalla ruokavaliota pohditaan tapauskohtaisesti ja pyritään mahdollistamaan moni-
puolinen ja täysipainoinen ruokavalio. Mikäli ruokavalioon liittyy allergioiden lisäksi muita ruokavaliota 
rajoittavia tekijöitä, pohditaan ruokavaliota tapauskohtaisesti. 
 
Uskonnolliset ruokavaliot 
 
Yläkouluissa ja lukioissa ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, sillä linjastoissa on tarjolla kasvisruoka-
vaihtoehto päivittäin. Alakouluille kasvisruokavaihtoehto tulee tarjolle linjastoon elokuun 2017 loppuun 
mennessä, ja tämän jälkeen alakouluilla ei tarvitse erillistä ilmoitusta uskonnollisen ruokavalion noudat-
tamisesta. Päiväkodeissa nämä ruokavaliot huomioidaan varaamalla kasvisruoka huoltajien tai ruokaili-
jan oman ilmoituksen perusteella. Asiasta ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja se toimitetaan päiväko-
din hoitohenkilöstölle.  
 
Kasvisruokavalio 
 
Kouluilla, joissa kasvisruoka on linjastossa päivittäin tarjolla, ei tarvita erillistä ilmoitusta kasvisruokava-
lioon siirtymisestä. Päiväkodeissa huoltaja ilmoittaa lomakkeella kasvisruokavalioon siirtymisestä. Lo-
make toimitetaan hoitohenkilöstölle. Mikäli kasvisruokavaliota noudattavalla on myös jokin ruokavaliota 
rajoittava allergia, toimitetaan keittiölle ilmoitus kasvisruokavalion noudattamisesta sekä lääkärintodistus 
allergiasta. 
 
 
 
Lisätietoja: 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50026 

Asiantuntijana lääkäri Anneli Ignatius ja terveydenhoitajat Terhi Vaittinen ja Catharina Siiskonen.  
  

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50026
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Koulujen toimintaohjeet tiivistettynä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erityisruokavalio Mihin ilmoitan? Miten usein? 
Mitä muuta on huomioi-
tava? 

Diabetes, keliakia tai täysin laktoo-
siton ruokavalio 

Ilmoitetaan koulun terveyden-
hoitajalle. Täältä tieto ohja-
taan keittiölle. 

Yksi ilmoitus riittää koulu-

asteen alkaessa riittää. * 
** 

Vähälaktoosinen ruokavalio 
Ei erillistä ilmoitusta, sillä kou-
lulounas on aina vähälaktoo-
sista. 

Ei erillistä ilmoitusta.  Ei erillistä ilmoitusta. 

Esiopetus ja iltapäiväkerho: Lak-
toositon ruokavalio 

Jos lapsi syö esiopetuksessa 
myös aamupalan ja/tai välipa-
lan, pitää laktoosittomasta 
ruokavaliosta ilmoittaa ope-
tushenkilökunnalle erillisellä 
lomakkeella. He ilmoittavat 
asiasta edelleen keittiölle. 

*** 

Ilmoitus lukuvuosittain. * ** 

Ruoka-allergiat 

Perhe tai oppilas ilmoittaa 
ruoka-aineallergiastaan ter-
veydenhoitajalle, josta tieto 
ohjataan keittiölle. 

Ilmoitus lukuvuosittain. Ko-
pio vanhasta todistuksesta 
riittää.  

* 

** 

Ruoka-allergian ristireagointi Ei erillistä ilmoitusta. Ei erillistä ilmoitusta. 

Allergiaa aiheuttavan ruoka-ai-
neen voi jättää siitepölyaikana ot-
tamatta tai tarvittaessa varataan 
korvaava ruoka-aine.  

Koulut: Uskonnolliset syyt 

Ei erillistä ilmoitusta, sillä tar-
jolla on aina toinen ruokavaih-
toehto, joka on kasvispohjai-
nen. 

Ei erillistä ilmoitusta.  
Ruokana tarjotaan kasvisruoka-
vaihtoehto. 

Koulut: Kasvisruokavalio  

Ei erillistä ilmoitusta, sillä tar-
jolla on aina toinen ruokavaih-
toehto, joka on kasvispohjai-
nen (08/2017). 

Ei erillistä ilmoitusta. 

Mikäli kasvisruokavalion lisäksi al-
lergioita, toimitetaan ilmoitus kas-
visruokavaliosta sekä lääkärinto-
distus allergiasta keittiölle. 

 
 

 Miltei kaikissa erityisruokavalioissa huoltaja tai oppilas toimittaa erityisruokavalioon 
liittyvän todistuksen terveydenhoitajalle, joka toimittaa todistukset eteenpäin koulun 
keittiölle.  

o POIKKEUKSENA: Laktoositon välipala esiopetuksessa/iltapäiväkerhossa, 
joista täytyy ilmoittaa erillisellä lomakkeella suoraan koulun henkilökunnalle. 

 * Koulun vaihtuessa tehtävä ilmoitus sekä vanhaan että uuteen kouluun. 

 ** Jos oppilas ei nouda hänelle valmistettua erityisruokavaliota kahteen viikkoon, 

se lopetetaan. Erityisruokavalion saa tässä tapauksessa takaisin ilmoittamalla siitä 
uudelleen terveydenhoitajalle. 

 *** Tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.tuusula.fi/ruokapalvelut 
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Päiväkotien ohjeet tiivistettynä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erityisruokavalio Mihin ilmoitan? Miten usein? Mitä muuta on huomioitava? 

Diabetes, keliakia tai täysin laktoo-
siton ruokavalio 

Perhe ilmoittaa asiasta neuvo-
laan. Neuvolasta kirjoitetaan 
todistus, jonka huoltaja toi-
mittaa päiväkodin hoitohenki-
löstölle. 

Yksi ilmoitus riittää. 

* 
** 

Laktoositon ruokavalio 

Lounasruoka on pääsääntöi-
sesti laktoositonta.  Laktoosit-
tomasta ruokavaliosta täyte-
tään ilmoitus, joka toimite-
taan päiväkodin hoitohenki-
löstölle. He toimittavat sen 
edelleen keittiölle.  

*** 

Ilmoitus lukuvuosit-
tain.  

* 
** 

Ruoka-allergiat 

Perhe ilmoittaa ruoka-aineal-
lergiasta neuvolaan. Neuvo-
lasta kirjoitetaan todistus, 
jonka huoltaja toimittavat päi-
väkodin hoitohenkilöstölle. 

Ilmoitus lukuvuosit-
tain. Kopio vanhasta 
lääkärintodistuk-

sesta riittää. * 

**. 

Ruoka-allergian ristireagointi Ei ilmoitusta. Ei ilmoitusta. 

Lapsi voi jättää allergiaa aiheuttavan 
ruoka-aineen siitepölyaikana ottamatta 
tai tarvittaessa varataan korvaava ruoka-
aine. Kypsennettynä eivät ristireagoivat 
ruoka-allergeenit aiheuta oireita. 

Päivähoito, esiopetus: Uskonnolli-
set syyt 

Huoltaja täyttää kaavakkeen, 
jonka toimittaa päiväkodin 
hoitohenkilöstölle. He toimit-
tavat sen edelleen keittiölle. 

*** 

Ilmoitus lukuvuosit-
tain.  

* 

Ruokana tarjotaan kyseisen päivän kasvis-
ruokavaihtoehto. 

 
 
 

 
 

 Miltei kaikissa erityisruokavalioissa huoltaja toimittaa neuvolasta saadun todistuk-
sen suoraan päiväkodin hoitohenkilöstölle, josta se ohjataan keittiölle. Huoltaja tai 
oppilaat eivät siis toimita todistuksia itse keittiöihin. 

o POIKKEUKSENA Laktoositon ruokavalio, sekä uskonnolliset syyt, joista il-
moitetaan erillisellä lomakkeella suoraan ilman neuvolakäyntiä päiväkodin 
hoitohenkilöstölle. 

 * Päiväkodin vaihtuessa tehtävä ilmoitus sekä vanhaan että uuteen päiväkotiin. 

 ** Jos lapsi ei nouda hänelle valmistettua erityisruokavaliota kahteen viikkoon, se 

lopetetaan. Erityisruokavalion saa tässä tapauksessa takaisin ilmoittamalla siitä päi-
väkodin hoitohenkilökunnalle. 

 *** Tarvittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.tuusula.fi/ruokapalvelut 

  
 


