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Doula

Doula on synnyttäjän ja tämän 

kumppanin tukihenkilö, joka 

tarjoaa fyysistä, henkistä ja 

tiedollista tukea raskausaikana, 

synnytyksessä ja/tai 

synnytyksen jälkeen. 



Synnytysdoulan toimenkuva

Tukea äitiä ja tukihenkilöä 

heidän haluamallaan tavalla.

Luottamuksellinen suhde.

Ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Kunnioittaa kaikkia osapuolia.



Doula auttaa 

tukihenkilöä 

löytämään hänelle 

sopivat tavat tukea 

synnyttäjää. 

Tutkimusten mukaan 

tukihenkilö on 

fyysisesti lähempänä 

synnyttäjää, kun 

mukana on myös 

doula.

Doula tukihenkilön apuna



Kuka voi olla doula?

- Ei ole suojattu nimike

- Koulutettu doula 

- Sertifioitu doula

- Taustalla erilaisia 

koulutuksia.

(kätilö, sairaanhoitaja, 

fysioterapeutti)



Doulatutkimusten tuloksia
- Synteettistä oksitosiinia tarvittiin vähemmän

- pienempi riski sektioon

- enemmän spontaanisti käynnistyneitä synnytyksiä

- tarvittiin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä

- vauvoilla oli vähemmän heikkoja APGAR-pisteitä 

- vastasyntynyt joutui harvemmin toiselle osastolle

- synnyttäjillä oli vähemmän huonoja 

synnytyskokemuksia

- Doulan tarjoaminen sitä haluaville perheille 

säästää synnytyksen hoidon kuluja

Islanti ja USA tarjoavat doulan synnyttäjille.

Cochrane review: Continuous support for 

women during childbirth  (Hodgnett et al, 2013) 

Doula Care, Birth Outcomes, and Costs Among 

Medicaid Beneficiaries (Katy Kozhimannil, 2013)



Doulapalveluita
Hetidoulaus - doula tulee sairaalaan synnytyksen käynnistyttyä. Ei tapaamisia, ei 

päivystystä.

Pikadoulaus - synnyttäjä ja doula ovat etukäteen yhteydessä, doulan tuki synnytyksessä 

kotona ja sairaalassa, ei päivystystä. 

Kevytdoulaus - Henkilökohtainen tapaaminen, mahdollisesti lyhyt päivystys, tuki 

synnytyksen aikana kotona ja sairaalassa, jälkitapaaminen.

Kokopaketti - Yleensä 2-3 tapaamista, 4 viikon päivystys, varadoula, doulan tuki 

synnytyksessä kotona ja sairaalassa, jälkitapaaminen. 



Doulat Suomessa tällä hetkellä
Suomessa toimii vapaaehtoisia doulia ja ammattidoulia.  

- Suomen Doulat ry:n kautta voi löytää ammattidoulan, 

kouluttautumassa olevan doulan tai vapaaehtoisen doulan

- Ammattidoulat toimivat yleensä itsenäisinä ammatinharjoittajina

- Ensi- ja turvakodit tarjoavat doulapalvelua erityistarpeisille perheille

- Folkhälsan keskittyy ruotsinkielisiin perheisiin

- Lisäksi paikallisissa yhdistyksissä toimii vapaaehtoisia doulia

Toiminta alkanut 90-luvulla. Ensimmäiset ammattidoulat aloittivat 2010. 

2017 toimii reilu 100 ammattidoulaa ja 250 vapaaehtoista doulaa.



Kiitos! Suomen doulat ry www.suomendoulat.fi

Piritta Hagman www.aitiysfysio.fi

Marjaana Siivola www.doules.fi 

www.synnytyksenabc.fi 

“If a doula were a drug, it would be unethical not to use it.” -Dr. John H. 
Kennell

http://www.suomendoulat.fi
http://www.aitiysfysio.fi
http://www.doules.fi
http://www.synnytyksenabc.fi

