
SAMON JÄSENTEN FRANK-PALVELUT PÄÄTTYVÄT TULEVANA KESÄNÄ 
 
SAMOn ja opiskelijaetupalvelu Frankin tiet eroavat. SAMOn edustajisto on päättänyt irtisanoa 
yhteistyösopimuksen Oy Frank Students Ab:n ja Opiskelijarekisteri Jolla Oy:n kanssa. Syynä ovat muuttuva 
toimintaympäristö sekä Frankin sopimukseen ja palvelukonseptiin tekemät muutokset. Sopimuksen 
irtisanominen tarkoittaa, että Frankin palveluiden tarjonta SAMOn jäsenille loppuu tulevana kesänä. 
Muutos koskee konkreettisimmin niitä SAMOn jäseniä, jotka ovat rekisteröityneet Frankin verkkopalvelun 
käyttäjäksi ja/tai aktivoineet käyttöönsä Frank Appin ja digitaalisen opiskelijakortin. Myös Frank tiedottaa 
omalta osaltaan palvelun aktivoineita käyttäjiä. 
 
Pahoittelemme muutoksesta aiheutuvaa pettymystä ja harmia!  
 
SAMO keskittyy tulevaisuudessa täysillä omien paikallisten jäsenetujen hankkimiseen ja palvelujen 
kehittämiseen sekä opiskelijoiden edunvalvontaan. Teemme parhaamme, että voit jatkossa olla tyytyväinen 
SAMOn tarjoamiin etuihin ja palveluihin. 
 
MIKÄ KÄYTÄNNÖSSÄ MUUTTUU KESÄLLÄ? 
 
-Henkilötietojen siirto SAMOn jäsenrekisteristä Frankin käyttämään opiskelijarekisteri Jollaan päättyy 
30.6.2017 
-Jos olet rekisteröitynyt Frankin verkkopalvelun käyttäjäksi, Frank-tilisi ja sen sisältämät tiedot poistuvat 
käytöstä 30.6.2017 
-Jos olet ottanut käyttöön Frank Appin ja/tai digitaalisen opiskelijakortin, niiden toiminta loppuu heinäkuun 
loppuun mennessä 
-SAMOn jäseneksi liittyminen ja opiskelijakortin tilaus tapahtuu jatkossa SAMOn (ei Frankin) kautta 
 
MIKÄ EI MUUTU? 
 
-SAMOn jäsenyytesi on voimassa kuten tähänkin saakka 
-Fyysinen opiskelijakorttisi säilyy käytössä kuten tähänkin saakka (tarkista, että kortissasi on voimassa oleva 
lukuvuositarra!) 
-Kaikki SAMOn paikalliset jäsenedut ja alennukset ovat käytössäsi kuten tähänkin saakka 
-Kaikki fyysisellä opiskelijakortilla myönnettävät valtakunnalliset opiskelija-alennukset (kuten VR, 
Matkahuolto, Kelan ateriatuki) ovat käytössäsi kuten tähänkin saakka 
-Opiskelijakortissasi mahdollisesti oleva maksuominaisuus toimii kuten tähänkin saakka 
-ISIC-yhdistelmäkortti säilyy käytössä kuten tähänkin saakka 
 
ONKO OPISKELIJAKORTISSASI VOIMASSA OLEVA LUKUVUOSITARRA? 
 
-Jos olet käyttänyt ainoastaan digitaalista opiskelijakorttia, etkä ole hakenut fyysiseen opiskelijakorttiisi 
voimassa olevaa lukuvuositarraa, kannattaa tarra hakea ennen kuin digitaalinen kortti deaktivoituu 
-Tällä hetkellä kortissa pitäisi olla ”LUKUVUOSI 2016-2017” –tarra, joka on voimassa 30.9.2017 saakka 
-Lukuvuositarroja saa SAMOn toimistolta (Frami F, 1. kerros, Kampusranta 11, Seinäjoki) 
-Palvelemme pe 30.6. saakka arkisin klo 9-15 seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
pe 16.6. suljettu (hallituksen kesäkokous) 
pe 23.6. suljettu (Juhannusaatto) 
-Heinäkuun toimistomme on suljettu. Palvelemme jälleen normaalisti ti 1.8. klo 9 alkaen. Elokuussa 
aloitamme myös alkavan uuden lukuvuoden tarrojen jakelun. 
 
-Mikäli et aikataulujen puitteissa itse pääse noutamaan puuttuvaa tarraa, voit antaa korttisi esim. kaverille 
joka käy hakemassa siihen tarran 
-Voit myös lähettää korttisi postimerkillä varustetun palautuskuoren kera SAMOlle tarranvaihtoon 



 
Mikäli sinulla on kysymyksiä ja haluat lisätietoja muutoksesta, ota yhteyttä: samo@seamk.fi 
 
Lämmintä ja rentouttavaa kesänalkua! 
 
t. SAMO 
 
*** 
 
FRANK SERVICES FOR SAMO MEMBERS WILL END FOLLOWING SUMMER 
 
SAMO and Frank will go seperate ways. SAMO´s council of representatives has decided to end cooperation 
and terminate our agreement with Oy Frank Students Ab. Decision is due to changing environment and 
changes in Frank service concept. Ending the agreement means that Frank services for SAMO members will 
end following summer. The change will affect most concretely those of you who have registered to Frank´s 
webservices and/or activated FrankApp/digital student card. Frank will also inform those who have 
registered to Frank services. 
 
We apologize the disappointment and hardship this may cause you!  
 
SAMO will in the future concentrate to the full in getting local membership benefits and developing better 
services for our members. Not to forget the trusteeship work we do for students. We will do our best to 
satisfy you with our benefits and services. 
 
IN PRACTISE – WHAT WILL CHANGE THIS SUMMER? 
 
-Data transfer from SAMO membership register to Jolla (register Frank uses) will end in the end of June 
2017 
-If you have registered into Frank webservices, your Frank account will be closed and your personal data 
saved in the Frank database will be deleted in the end of June 2017 
-If you have activated the Frank App and/or digital student card, they will work until the end of July 2017 
-Joining SAMO and ordering a student card will be carried out through SAMO (not Frank) 
 
WHAT DOES NOT CHANGE? 
 
-Your SAMO membership is valid just the way it is 
-Your plastic student card is valid and usable the same way as before (check that you have a valid sticker in 
your card!) 
-All SAMO´s local discounts and membership benefits remain just the way they are.  
-Also the national student card discounts (e.g. VR, Matkahuolto and Kela lunch-support) remain unchanged 
-If you have bank payment feature in your student card, it will work the same way as before 
-ISIC-combination card is valid and usable the same way as before 
 
DO YOU HAVE A VALID TERM-STICKER IN YOUR CARD? 
 
-If you have been using only digital student card and have not collected a valid sticker in your plastic card, it 
is recommended to get a sticker before the digital student card is deactivated. 
-Right now the valid sticker is ”LUKUVUOSI 2016-2017”, which is valid until the end of September 2017 
-You can get a sticker at SAMO office (Frami F, 1st floor, Kampusranta 11, Seinäjoki) 
-We are open on weekdays between 9-15 until the end of June (30.6.) with following exceptions: 
Friday 16.6. closed (board summer meeting) 
Friday 23.6. closed (Midsummer Eve) 
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-In July we are closed and serve normally again from Tuesday 1.8. on. 
 
-If you can´t personally visit SAMO office and get the missing sticker, you can give your card to a friend who 
comes to get the sticker 
-You can also send your card to SAMO for a sticker switch 
 
If you have questions and you want more information about the ending of Frank services, please contact: 
samo@seamk.fi 
 
We wish you warm and relaxing summertime! 
 
Rgds, 
 
SAMO 
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