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Yhdistyminen turvaa 
paikallisen pankkipalvelun

Kirsi Valtonen, Päivi Peurala ja Hanna Linna (oik.) luovat yhdessä 
POP Pankki Pohjanmaasta parhaan palvelun pankin kymmenellä 
paikkakunnalla. Vahva pankki tuo elinvoimaa alueelle.

TERVEHDYS arvoisa asiakkaamme ja lehden lukija! 

SYYSKUUSSA olemme yhdistäneet voimamme Tiisten-
joen Osuuspankin ja Sievin Osuuspankin kanssa. Uusi 
ja entistäkin vahvempi POP Pankki Pohjanmaa työllis-
tää noin 70 alan ammattilaista kymmenessä konttoris-
samme akselilla Seinäjoki–Oulu. 

SYITÄ YHDISTYMISEEN on monia. Yhdessä voimme 
vastata entistä paremmin asiakkaiden rahoitustarpei-
siin ja tarjota monipuolisesti asiantuntijapalveluita 
koko Pohjanmaan alueella. Meille on tärkeää, että 
asiakkaamme saavat paikallista, joustavaa ja markki-
na-alueen parasta pankkipalvelua myös tulevaisuudes-
sa. Yhdessä voimme paremmin vastata alan kasva-
vaan sääntelyyn ja muuttuvan maailman asettamiin 
haasteisiin. Edessä ovat mittavat IT-investoinnit, jotka 
voimme nyt jakaa yhdessä.

MEILLÄ KAIKILLA kolmella pankilla on runsaasti pit-
käaikaisia asiakkaita. Monelle olemme se lapsuus-
ajan pankki, jonne on talletettu säästölippaan kolikot. 
Yhdistyminen ei tuo muutoksia arjen asiointiin, koska 
konttoriverkostomme, verkkopankkipalvelumme ja asi-
akkaiden tilit sekä kortit säilyvät ennallaan. Palvelum-
me on jatkossakin henkilökohtaista ja meidät tavoittaa 
helposti. Meillä vastaa puhelimeen ihminen ja asioi-
taan voi hoitaa itselle tutun henkilön kanssa. 

PANKIN SISÄLLÄ voimme yhdistymisen ansiosta kes-
kittää hallinnollisia työtehtäviä ja vapauttaa resursseja 
asiakastyöhön ja uusasiakashankintaan. Kolminkertai-
nen hallinnollinen työ tehdään jatkossa vain kerran.

YHDISTYMISEN AVULLA voimme myös vahvistaa ja 
kehittää osaltamme alueellista elinvoimaisuutta. Edes-
sämme on isoja investointeja, mutta niistä selviämme. 
Tavoitteenamme on olla jatkossakin parhaan palvelun 
pankki.

Aurinkoista ja energistä syksyä kaikille.  
Tavataan konttorilla, verkkopankissa tai vaikka  
POP Verkkohetkessä!

Hanna Linna
Toimitusjohtaja
POP Pankki Pohjanmaa



10 kivijalkakonttoria  
+ Digikonttori

Noin 70 asiantuntijaa 
palveluksessasi

Vakavaraisuusaste  
19,4 % 

Noin 33 000 asiakasta

Joista noin  
13 000 jäsenasiakasta

Noin 670 M€ tase
Kauhava

Tiistenjoki

Kortesjärvi

Ylivieska

Sievi

Oulainen

Oulu

Alahärmä
Ylihärmä

Ylistaro

POP Pankki Pohjanmaa tarjoaa lokakuun alusta lähtien mo-
nipuolisia palveluja 70 asiantuntijan voimin kymmenellä 
paikkakunnalla. Konttorimme sijaitsevat Alahärmässä, Kau-
havalla, Kortesjärvellä, Oulaisissa, Oulussa, Sievissä, Tiisten-
joella, Ylihärmässä, Ylistarossa ja Ylivieskassa. Konttoriver-
kosto säilyy ennallaan yhteensulautumisessa.

Meillä on jo noin 33 000 asiakasta, ja ovet ovat avoinna 
uusille poppilaisille. Yhteensulautumisten jälkeen pankin  
tase on noin 670 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste  
19,4 prosenttia. POP Pankilla on tutkitusti Suomen tyytyväi-
simmät henkilöasiakkaat!*

Konttorien yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät lehden taka-
kannesta. Asiantuntijamme palvelevat joustavasti kello 8–18 
välillä. Verkkopalveluja on saatavilla myös konttoriaikojen 
ulkopuolelle. Kannattaa kokeilla POP Verkkohetkeä, jossa 
voit hoitaa vaikka koko asuntolainaneuvottelun paikasta riip-
pumatta.

Ajan tapaamisiin voit varata nettisivuilta (poppankki.fi/ 
pohjanmaan-osuuspankki) tai soittamalla numeroon  
020 110 5500.

Yhdistymisen kautta saimme lisää asiantuntijuutta käyttöösi. 
Meiltä löytyy asiantuntijoita talousasioiden lisäksi esimer-
kiksi yrittämiseen, maa- ja metsätalouteen sekä lakiasioihin 
liittyen. Omasta konttoristasi löydät vanhan tutun henkilökun-
nan lisäksi myös uusia kasvoja.

Asiantuntijamme tavoitat helposti ja nopeasti myös  
verkkotapaamisten avulla. |

70 asiantuntijaa 
palveluksessasi

* EPSI Rating -tutkimus Pankki ja rahoitus 2019 
-asiakastyytyväisyystutkimus yksityisasiakkaat



MARKKU LEHKOSEN elämästä ei käänteitä puutu. Miltei kolmen 
vuosikymmenen jälkeen hänet houkuttelivat takaisin Ylivieskaan sukulaiset, 

ystävät ja kehittyvä kotiseutu. Sinne perheelle nousee uusi hirsitalo. 

Teksti JUHO HEIKKINEN  Kuva PÄIVI KARJALAINEN

Takaisin  
kotiseudulle

POP Pankin Kari Ylimäki (vas.) 
ja Markku Lehkonen ovat 
laittaneet yhdessä kuntoon 
Lehkosen perheen Ylivieskaan 
muuttoon liittyvät raha-asiat ja 
vakuutukset.  



H irsitalo on ollut haaveenamme, ja 
se tulee olemaan juuri meidänlai-
semme. Parasta tulevassa kodis-

samme ovat kuitenkin ihmiset sen sisäl-
lä ja lähipiirissä, sanoo Markku Lehkonen.

Markun perheeseen kuuluvat puoliso 
Hanne sekä kahdeksan lasta, joista viisi 
nuorinta ovat pariskunnan yhteisiä. Kak-
sikerroksinen koti nousee Ylivieskan Vä-
hällekankaalle. Sijainti on Markun mieles-
tä kaikin puolin täydellinen.

– Kyläkoulu on vieressä, ja naapurus-
to on mahtava. Ihmiset ovat ottaneet mei-
dät todella sydämellisesti vastaan, Mark-
ku kertoo.

MAAILMALLE JA TAKAISIN
Markku lähti Ylivieskasta maailmalle 
vuonna 1993. Hän työskenteli ensin puo-
lustusvoimissa opis-
toupseerin virassa, 
josta siirtyi tietotur-
va-asiantuntijaksi 
Eurooppaan. Sieltä 
hän muutti Yhdys-
valtoihin, ensin At-
lantaan ja sitten kah-
deksi vuodeksi New 
Yorkiin. 

– Vuoden 2001 
terrori-iskussa toimistomme tuhoutui, ja 
päätin muuttaa takaisin Suomeen. Tääl-
lä toin välillä autoja Saksasta ja harjoi-
tin pienimuotoista teknologia-alan yri-
tystoimintaa. 

Suurin mullistus Markun elämässä ta-
pahtui kuitenkin vasta myöhemmin.

– Elämäni on ollut hyvin rikasta, mut-
ta suurin käännekohta oli raitistumiseni 
2008. Seuraavana vuonna olin mukana 
perustamassa päihdehoitolaitos Rehap-
pia Naantaliin. Samalla opiskelin sairaan-
hoitajaksi.  

Kun Markku jäi pois hoitoalalta vuon-
na 2013, hän suoritti ajoneuvonosturinkul-
jettajan ammattitutkinnon. 

– Olen aina ollut kiinnostunut koneis-
ta, ja nostokalusto jollakin tavalla kiehtoi 
minua. Olin aluksi kuljettajana ja ajojärjes-
telijänä eräässä yrityksessä, josta siirryin 
Suomen Nosturikoulutus Oy:n toimitus-
johtajaksi. Työn ohella luin tekniikan insi-
nööriksi. Vuonna 2018 perustimme ystä-
väni kanssa oman nostoalan yrityksemme, 
jonka toimitusjohtajana toimin nykyään.

TOTEUTUNUT HAAVE
Markun mielestä Ylivieska on hyvä paik-
ka elää ja yrittää.

– Ylivieska on kehittyvä kunta, jossa on 
kaikki tarvittavat palvelut lähellä. Seudul-
la on myös perusteollisuutta, joka mahdol-
listaa monenlaista yritystoimintaa. 

Yrittäjyys onkin aina ollut Markun haa-
veissa. 

– Olen kokenut pitkäaikaistyöttömyy-

den. Silloin haaveilin mahdollisuudesta 
tarjota yrittäjänä töitä myös muille. Nyt 
se on tullut todeksi. Rentop Oy työllistää 
yli 70 nostoalan ammattilaista kansainvä-
lisesti, lähinnä Pohjoismaissa.

PANKKI MUKANA KOTIMATKALLA
POP Pankki on ollut mukana kotiseudulle 
paluussa. Kun perhe vaihtaa paikkakun-
taa sekä asuntoa ja päättää vielä raken-
taa oman talon, on mukana monta liik-
kuvaa osaa.

– POP Pankki avasi konkreettisesti 
ovensa meille ja otti vastaan henkilökoh-
taisesti. He olivat aidosti kiinnostuneita 
projektistamme ja etsivät meille sopivat 
ratkaisut silloiseen elämäntilanteeseen. 
Saman katon alta löytyi monipuolises-
ti palvelut asuntokauppaan ja kaikkeen 

muuhunkin, mitä 
olemme tarvinneet, 
kuten vakuutukset 
ja neuvonta, Markku 
kiittelee.

Markulle tärkein-
tä pankkiasiakkaana 
on henkilökohtainen 
palvelu.

– POP Pankissa 
puhelimeen vastaa 

aina ihminen, kertaakaan ei ole tarvinnut 
valita ykkösiä tai kakkosia päästäkseen 
hoitamaan asioita. |

Olet sitten remontoimassa nykyistä 
kotiasi, vaihtamassa asuntoa tai ra-
kentamassa ihan uutta, POP Pankis-
ta saat kaikki tarvitsemasi pankkipal-
velut. 

– Vahvuutemme on tarjota asiak-
kaalle palveluja, jotka on räätälöi-
ty hänen tarpeidensa mukaan. Myös 
paikallistuntemus on vahva valttimme, 
kertoo Kari Ylimäki POP Pankki Poh-
janmaan Ylivieskan konttorilta.

POP Pankki tarjoaa monipuolises-
ti asumiseen ja remontointiin liittyviä 
pankkipalveluja, oli kyseessä sitten 
asuntolaina, ASP-laina, sijoitusasunto-
laina, mökkilaina, rakennuslaina tai 
remonttilaina.

– Lähtökohtamme on palvella asi-
akkaita siten, että asiat hoituisivat 
kaikin puolin helposti, joustavasti ja 
ihmisläheisesti. Kannustankin ihmisiä 
olemaan rohkeasti yhteydessä meihin, 
niin katsotaan yhdessä heidän tarpei-
siinsa sopivat ratkaisut, Kari sanoo. |

Palvelut kotiin  
ja remonttiin

”POP Pankki avasi
konkreettisesti 
ovensa meille ja  

otti vastaan
henkilökohtaisesti.”



M inua kysyttiin yllättäen vuon-
na 1980 pankkiin töihin. Asuin 
pankkikonttorin yläkerrassa, 

mikä saattoi vaikuttaa asiaan. Arkaillen, 
mutta innokkaana suostuin. Silloin raha-
markkinoita ei ollut vielä vapautettu, ja 
kynä ja laskukone olivat tärkeimmät työ-
kalut. Säästökirjaan merkittiin panot se-
kä otot, asiakkaat maksoivat laskut tiskil-
lä. Käteinen oli arkipäivää, mutta monil-
la oli myös shekkivihko, Päivi muistelee.

Kun kuvalliset pankkikortit tulivat 
käyttöön 1980-luvulla, otti Päivi niihin it-
se kuvat pankin takahuoneessa. Hän ker-
too, että kuvaustilanteissa naurettiin ma-
keasti moneen kertaan. 1990-luvun la-
ma oli mieleen painuva vaihe, koska se 
vaikutti niin pankin kuin asiakkaiden-
kin elämään. 

– Iso muutos oli myös POP Pankki 
-ryhmän perustaminen vuonna 1997.

HENKILÖKOHTAISTA PALVELUA
Päiville on työssä aina ollut keskeisintä 
hyvä suhde asiakkaisiin. 

– Toimiva vuorovaikutus sekä luotta-

muksellinen suhde asiakkaan ja pankin 
välillä on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka ai-
ka muuttuu ja pankkiliiketoiminnassa on 
ollut paljon muutoksia, ei hyvää asiakas-
suhdetta voita mikään.

Päivin mielestä muutoksia kohti kan-
nattaa mennä positiivisella mielellä. Hän 
on itse noudattanut tätä ohjetta, kun on pi-
tänyt tarttua uusiin työtehtäviin tai on tar-
vinnut valmistautua uudistuksiin. Verk-
ko- ja mobiilipankki ovat olleet viime 
aikojen suurimpia muutoksia. Osa asi-
akkaista on solahtanut uusiin palveluka-
naviin vaivatta, mutta osalle digitaalisuus 
on vaatinut monen kynnyksen ylittämistä. 

– POP Pankki on aina kulkenut palve-
lu edellä ja tarjonnut asiakkaille tuotteita 
heidän tarpeisiinsa. Suurin osa asiakkais-
ta hoitaa pankkiasiat nyt verkossa, mutta 
pankkimme palvelun monikanavaisuu-
desta kertoo myös se, että meillä voi asioi-
da henkilökohtaisesti ja käydä konttorissa. 

SULAUTUMINEN LUO TURVAA
Sulautuminen Pohjanmaan Osuuspank-
kiin on yksi seuraus pankkimaailman 

muutoksesta. Koska pienen pankin pitää 
vastata samoihin vaateisiin kuin isom-
pienkin, on sulautuminen tässä vaiheessa 
paras vaihtoehto. Ajoitus on Päivin mie-
lestä napakymppi.

– Sääntelyn vaatimukset tukahdutta-
vat pienen pankin yksin jatkamisen edel-
lytykset. Asiakaskokonaisuudet ovat nyt 
suurempia ja luoton myöntäminen vai-
keutuu rajojen tullessa vastaan. On hie-
noa, että sulautuminen eteni pankin hal-
linnossa ja jäsenten keskuudessa myöntei-
sessä hengessä. Isompaan organisaatioon 
yhdistyminen tuo turvaa ja varmistaa pal-
velumme luotettavuuden, Päivi summaa.

Hän toteaa menneiden vuosikymmen-
ten osoittaneen, että vaikka maailma ja 
pankkimaailma muuttuvat, pysyvät asi-
akkaiden tarpeet samoina. 

– Palvelumme perusta on sama. Asiak-
kaamme tarvitsevat lainaa oman asunnon 
ostamiseen tai yrityksen toimintoihin, ar-
jen puskuria varten halutaan säästää tai 
sijoittaa ja tietysti ottaa myös vakuutuk-
sia POP Vakuutuksesta, Päivi toteaa. |

Markasta 
digiloikkaan
PÄIVI PEURALA on lähes sama asia kuin Tiistenjoen Osuuspankki. Hän on työskennellyt 
konttorissa 40 vuotta ja kokenut pankkimaailman muutokset yhdessä asiakkaiden kanssa.  
Vaikka markka on muuttunut euroksi ja pankkikirjat verkossa asioinniksi, on ihmisläheinen 
asiakaspalvelu edelleen kaiken perusta.

Te
ks

ti 
JO

H
A

N
N

A
 P

EL
TO

-T
IM

PE
RI

  K
uv

a 
K

A
RI

 H
ER

N
ES

N
IE

M
I

Päivi Peurala toteaa, että monipuo-
listen verkko- ja mobiilipalvelujen 
lisäksi POP Pankin vahvuuksia ovat 
henkilökohtaiset palveluneuvojat ja 
joustava palvelu myös pankkikontto-
rilla. Yhteensulautumisen jälkeenkin 
konttoriverkosto pysyy ennallaan.



E dunvalvontavaltakirjat ja testamen-
tit ovat niitä asiakirjoja, joita eniten 
kysellään ja joiden tarpeellisuudes-

ta tiedetään eniten. Ne tuleekin tehdä sil-
loin, kun on itse vielä hyväkuntoinen, ke-
hottaa lakimies ja notariaattitiimin esimies 
Heidi Alaviitala.

Edunvalvontavaltakirjalla voi itse vai-
kuttaa siihen, kuka omia asioita hoitaa, jos 
ei siihen itse enää pysty. 

– Asioiden hoitaminen helpottuu huo-
mattavasti, jos on aikanaan laatinut edun-
valvontavaltakirjan. Sen tekemistä on ihan 
jokaisen hyvä pohtia, ikään katsomatta.

TARPEELLINEN TESTAMENTTI
Testamentilla voi määrätä, kuka saa perin-
töä. Alaviitalan mukaan nykyään tehdään 
paljon keskinäisiä testamentteja, jolla tur-
vataan lesken asema.

Tiesitkö, että voit hoitaa pankissa myös lakiasioita?  
Notariaattitiimin palveluja saa kaikissa pankin konttoreissa.

– Testamentin tarpeellisuutta on hyvä
pohtia, jos on tarvetta poiketa lainmukai-
sesta perimysjärjestyksestä. Suosittelen si-
tä myös silloin, jos omia lapsia ei ole.

Testamentilla voi sulkea pois esimerkik-
si lasten puolisoiden avio-oikeus, jolloin 
turvataan se, että peritty omaisuus säilyy 
oman lapsen omistuksessa. 

Pankissa tehdään tasaiseen tahtiin 
myös perunkirjoituksia ja perinnönjako-
ja sekä laaditaan muita asiakirjoja, kuten 
kiinteistöjen ja muun omaisuuden kaup-
pakirjoja, avioehto- ja ositussopimuksia 
sekä lahjakirjoja. Pankin notariaattitiimi 
avustaa lisäksi lainhuutojen haussa.

KAIKISSA KONTTOREISSA
Pankkilakipalveluja on tarjolla yhdistymi-
sen jälkeen myös Tiistenjoen sekä Sievin, 
Ylivieskan ja Oulaisten konttoreissa. Ala-

Te
ks

ti 
PÄ

IV
I S

AV
O

LA
IN

EN
  K

uv
a 

K
A

RI
 H

ER
N

ES
N

IE
M

I

Lakiasiat kuntoon 
pankissa – ajoissa

viitala kannustaa varaamaan ajan lakimie-
helle tai notariaattisihteerille puhelimit-
se, mutta se onnistuu myös verkkoajan-
varauksen, verkkopankkiviestin tai oman 
tutun toimihenkilön välityksellä.

– Palvelemme ajanvarausten perusteel-
la siinä konttorissa, mihin asiakas saapuu 
mieluiten. Liikumme joustavasti sen mu-
kaan, missä tarvitaan, Alaviitala kertoo.

Pääsääntöisesti asiakirjat laaditaan yh-
den tapaamisen aikana, jolloin asia tulee 
kerralla hoidetuksi.

– Jos vähänkään miettii, olisiko omalla
kohdalla tarvetta tehdä esimerkiksi testa-
menttia tai edunvalvontavaltakirjaa, kan-
nattaa varata aika ja tulla keskustelemaan 
asiasta. Myös avioeron jälkeen ositus kan-
nattaa hoitaa kuntoon. Yhdessä voimme 
ratkaista onko asiakirjan laatimiselle tar-
vetta. |

POP Pankki 
Pohjanmaan  
notaaritiimi

Lakimiehinä toimivat: 
Heidi Alaviitala
Marika Teppo, Etelä-Pohjanmaan konttorit 
Joanna Haapaoja, Pohjois-Pohjanmaan konttorit

Notariaattisihteereinä toimivat:
Johanna Försti
Riikka Järvinen
Tiina Ojalammi

Marika

Riikka Tiina

Heidi

Johanna



ALAHÄRMÄN KONTTORI  
Härmäntie 21, 62300 Härmä,  
puh. 020 110 5550
 
asiantuntijapalvelut ajanvarauksella:
ma–pe klo 8–16 (ma ja ke klo 18 saakka)
kassapalvelut: ma, ke ja pe klo 10–16

KAUHAVAN KONTTORI  
Kauppatie 86, 62200 Kauhava,  
puh. 020 110 5510
 
asiantuntijapalvelut ajanvarauksella:
ma–pe klo 8–16 (ma–ke klo 18 saakka)
kassapalvelut: ma–pe klo 10–16

KORTESJÄRVEN KONTTORI  
Jääkärintie 50, 62420 Kortesjärvi,  
puh. 020 110 5570
 
asiantuntijapalvelut ajanvarauksella:
ma–pe klo 10–16
kassapalvelut: ma ja to klo 10–16

OULAISTEN KONTTORI 
Oulaistenkatu 32, 86300 Oulainen  
puh. 08 481 5200
 
avoinna ajanvarauksella  
asiantuntijapalveluissa

OULUN KONTTORI  
Torikatu 18, 2 krs, 90100 Oulu  
puh. 020 110 5530
 
asiantuntijapalvelut ajanvarauksella:
ma–pe klo 8-18
kassapalvelut: ma, to–pe klo 10–13

SIEVIN KONTTORI  
Haikolantie 20, 85410 Sievi  
puh. 08 481 5200
 
asiantuntijapalvelut ajanvarauksella:
ma–pe klo 9.30–15.30
kassapalvelut: ma-ke klo 9.30–12

TIISTENJOEN KONTTORI  
Kuortaneentie 1506, 62165 Tiistenjoki  
puh. 06 433 7400
 
avoinna: ma, ke klo 9.00–17.00,  
ti, to, pe klo 9.00–15.30

YLIHÄRMÄN KONTTORI  
Päämajantie 9, 62375 Ylihärmä  
puh. 020 110 5580
 
asiantuntijapalvelut ajanvarauksella:
ma-pe klo 8–16
kassapalvelut: ti ja to klo 10–16

YLISTARON KONTTORI  
Matinpalontie 1, 61400 Ylistaro  
puh. 020 110 5590
 
avoinna ajanvarauksella  
asiantuntijapalveluissa:
ma–pe klo 8–16
kassapalvelut ma ja ke klo 10–16

YLIVIESKAN KONTTORI  
Juurikoskenkatu 6, 84100 Ylivieska  
puh. 08 410 5200
 
avoinna ajanvarauksella:  
ma-pe klo 9.30–15.30  
kassapalvelut: to–pe klo 9.30–12.00

LIIKETOIMINNAN TUKI /  
DIGIKONTTORI  
Jääkärintie 50, 62420 Kortesjärvi  
puh. 020 110 5500

Puhelinpalvelu palvelee klo 9.00 –16.00.
Verkko- ja mobiilipalvelut ovat  
käytettävissä 24/7.

OSALLISTU ARVONTAAN  
– Voita POP JOPO!

Kerro meille nettiarvontamme kautta, millainen on sinun unelmiesi pankki. Muutaman lauseen unelmointi riittää. 
Osallistumalla voit voittaa pirteän POP JOPO -polkupyörän. Kaikkein villeimpiä ideoita emme ehkä pysty 

toteuttamaan, mutta yhteenliittymän myötä voimme ainakin palvella sinua entistä paremmin.

POP JOPO  
-arvonta  

on osoitteessa  

www.poppankki.fi/ 
pohjanmaan-osuuspankki/ 

fuusio-2020

Arvonnan säännöt kyselyn yhteydessä

http://www.poppankki.fi/

