Säkylän osuuspankki
OP-Pohjola on saanut alkunsa 1900-luvun alussa, kun Osuuskassojen Keskuslainasto perustettiin.
Säkylään Osuuspankki rantautui toisen maailmansodan jälkeen, kun karjalaiset toivat osuuskassat
mukanaan, jotka myöhemmin vaihtoivat nimensä pankeiksi. OP-Pohjola on tällä hetkellä suurin
pankki Suomessa 200 konttorillaan.
Haastattelimme Säkylän osuuspankin pankinjohtaja Jari Katilaa. Katila on ollut pankinjohtajan
virassaan nyt vuoden. Hänellä on agronomin koulutus, mutta hän on kouluttautunut myös
talousalalla. Yrittäjäksi hän ryhtyi siksi, että vaikka yrittämisessä on vastuunsa, on siinä myös
vapaus tehdä asioita omalla tavallaan. Katila on ollut myös aina kiinnostunut talousasioista. Hänen
tyypillinen työpäivänsä alkaa noin kello 9 ja päättyy yleensä puoli kuuden aikoihin. Pankinjohtajan
virka eroaa tavallisesta pankkitoimihenkilöstä siten, että hän tekee vähemmän käytännön työtä ja
hänen suurempi aikansa kuluu pankin hallintoon. Katila pitää työstänsä siksi, että jokaisessa
päivässä on omat vaihtelunsa. Yhtenä päivänä hän saattaa keskustella jonkun henkilön suuresta
lainasta, toisena päivänä taas toisen henkilön velkaongelmista ja yhtenä päivänä kierrellä
kokouksesta kokoukseen. Jos Katila ei olisi yrittäjä, hän todennäköisesti olisi talouspuolen konsultti
tai neuvoja, toisaalta hän voisi olla myös ekonomisten aineiden opettaja. Katila purkaa työstressiä
lenkkeilemällä ja mökkeilemällä perheensä kanssa.
Säkylän osuuspankki pyrkii olemaan Säkylän johtavin ja menestynein pankki. Perusteena tälle on
parhaat kokonaisratkaisut ja keskittämisedut. Säkylän osuuspankki on yritysmuodoltaan
osuuskunta. Sen liikeidea kuuluu näin ”Edistämme omistajajäsentemme, asiakkaidemme ja
toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Säkylän
osuuspankki pystyy myös tarjoamaan laajat finanssipalvelut. OP-Pohjola on todella laaja
kokonaisuus, jossa voi hoitamaan vakuutusasiat, pankkiasiat, varainhoitoasiat sekä esimerkiksi
kiinteistövälityksen. Jäsenenä saa etuja toisille osa-alueille, joten asiakas pystyy hoitamaan Osuus
pankin kautta todella suuria kokonaisuuksia. Katilan mukaan Säkylä on OK paikka pankille, koska
siellä on melko paljon yrityksiä ja ihmiset ovat aktiivisia.
Pankkien ongelmat ovat seuraavat: korkoriski, rahoitusriski, maksuvalmiusriski sekä luottoriski.
Vuoden 2008 pankkikriisi on vaikuttanut myös Säkylän osuuspankin tilanteeseen. Katilan mukaan
korkoprosentti on kriisin takia laskenut 4 prosenttiyksiköstä 0,5%. Ennusmerkit viittaavat, että
korkotaso saattaa alkaa nousemaan.

Vahvuudet =
Laajat finanssipalvelut.

Sisäiset heikkoudet=
Koko ja resurssit hieman pieniä

Pystymme tarjoamaan apua pankkiasioihin,
varainhoitopalveluihin, vakuutusasioihin sekä
kiinteistövälitykseen.
Parhaat kokonaisratkaisut ja keskittämisedut.
Mahdollisuudet=

Uhat =

Olla jatkossakin Säkylän johtavin ja
menestynein pankki.

Korkoriski, rahoitusriski, maksuvalmiusriski,
luottoriski sekä pankkikriisi.
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