Asiakastyytyväisyyskysely Ergo Terveyspalvelut Oy 2017
1. Mistä sait ;etoa Ergosta?
Tu#u ennestään
Lähipiiristä
Interne5stä
Lehdet
Terveydenhuollon amma>laisilta

78 %
12 %
1%
0%
9%

2. Ne>ajanvaraus
Käy#äisin ehdo#omas5, mikäli olisi mahdollista
Käy#äisin joskus
En käy#äisi, haluan henkilökohtaista palvelua

32 %
33 %
35 %

3. Minkälaisena koit yhteydenoton, saapumisen ja ilmoiFautumisen?
Eri#äin hyvänä
Hyvänä
Tyydy#ävänä
Melko huonona
Huonona

84 %
16 %
0%
0
0

4. Miten arvioisit..
a. saamaasi palvelua vastaanotolla ja..
Eri#äin hyvänä
Hyvänä
Tyydy#ävänä
Melko huonona
Huonona

82 %
18 %
0%
0%
0

b. jatkotoimenpiteiden selkeyden
Eri#äin hyvänä
Hyvänä
Tyyty#ävänä
Melko huonona
Huonona

67 %
30 %
3%
0
0

5. Minkä takia valitsin Ergon? Valitse kaksi vaihtoehtoa.
Nopeus ja hyvä lääkärisaatavuus
Lääkäripalveluiden monipuolisuus
Omat laboratoriopalvelut
Sijain5
Aikaisempi hyvä kokemus
Muu syy

34 %
10 %
8%
8%
21 %
19 %

6. Yleisarvosana käynnistäsi Ergossa?
Eri#äin hyvä
Hyvä
Tyydy#ävä
Melko huono
Huono

74 %
25 %
1%
0%
0

Tulokset

1

Suurin osa Ergon asiakkaista on käy#änyt palveluitamme aikaisemminkin (78 %). Osa
on kuullut meistä joko lähipiiristä (12 %) tai muista terveydenhuollon amma>laisilta (9 %).
Tämä on vahva indikaa#ori hyvästä palvelusta, kun ihmiset käy#ävät palvelua uudestaan.
Ne>ajanvaraus jakaa mielipiteitä eniten. Kolmesta vaihtoehdosta "En käy#äisi, ..."-vaihtoehto on saanut suurimman kannatuksen (35 %), parin prosen5n päähän jäi vaihtoehto
"Käy#äisin joskus". 32 % vastaajista käy#äisivät ne>ajanvarausta ehdo#omas5, mikäli
sellainen olisi mahdollista. Hyvin tasainen tulos kuitenkin.
Yhteydeno#oa, saapumista ja ilmoi#autumista on koe#u eri#äin hyvänä
(85 %) tai hyvänä (15 %), koska yhteensä 100 % vastaajista edustaa tätä mielipide#ä.
Kommen>en mukaan palvelu on nopeaa, ystävällistä ja osaavaa.
Vastaanotolla saatu palvelu on koe#u eri#äin hyvänä (82 %) ja hyvänä (18%).
Muut vaihtoehdot eivät saaneet lainkaan kannatusta.
O#eita avoimesta kommen>-kentästä: krooninen valkotakkipelko on poissa, lääkäreillä on
aikaa kuunnella po5laita, parasta palvelua, mukava ihmisläheinen palvelu, selkeä ohjeistus jne.
Noin kaksi kolmasosaa (67%) pi5 jatkotoimanpiteiden selkey#ä eri#äin hyvänä ja 30% hyvänä.
3% pi5 selkey#ä tyydy#ävänä.
Nopeus ja hyvä lääkärisaatavuus on ollut tärkein syy valita Ergon (34 %). Aikaisempi hyvä
kokemus (21 %) ja muu syy (20 %) nousevat seuraavina tekijöinä. Muu syy-kohdassa suurin osa
vastaajista on merkinnyt erikseen työterveyshuollon. Myös vaihtoehdoilla lääkäripalveluiden monipuolisuus (10 %), sijain5 (8 %) ja omat laboratoriopalvelut (8 %) oli omat
kanna#ajansa.
Kokonaiset 99 % vastaajista antoivat yleisarvosanaksi eri#äin hyvän (74 %) tai hyvän (25 %).
Tulos on mainio.
Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita arvokkaasta palau#eesta ja yritämme jatkuvas5
ylläpitää ja parantaa palveluidemme laatua.
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