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Vem 
 
 

är? 



DET FINNS  
EN HALV MILJON 
STUDERANDE  
I FINLAND  
- 
EN MÅLGRUPP  
SOM ÄR SVÅR FÖR 
FÖRETAGEN ATT NÅ. 

STUDERANDE 



STUDERANDE ÄR EN MÅLGRUPP, SOM VILL ÄTA, DRICKA OCH 
NJUTA AV LIVET. EN MÅLGRUPP, SOM FÖRTJÄNAR ALL 
UPPSKATTNING.   



FRANKS UPPGIFT ÄR ATT HITTA FÖRETAG, SOM FÖRSTÅR 
STUDERANDES VÄRDE. DET, ATT DET INTE LÖNAR SIG ATT 
IGNORERA STUDERANDE SOM KONSUMENTER. DET HÄR 
BETYDER I PRAKTIKEN ALLT FLER STUDENTFÖRMÅNER. 
JUST FÖR DIG. 



 
FÖR FÖRETAG  
FRANK ÄR DET 
ENDA SÄTTET  
ATT FÅ TAG I 
FINLANDS 
LÄCKRASTE 
MÅLGRUPP. 

 
 
FÖR STUDERANDE 

FRANK ÄR DET 
ENDA SÄTTET  

ATT SÄKRA DIG 
OM ATT DU INTE 

BETALAR FÖR 
MYCKET. 



STUDENTENS FRANK 

STUDENTFÖRMÅNER  
Frank = Studerandes egen 

förmånstjänst där du hittar de  
allra bästa rabatterna och  

förmånerna för studielivet.  

myfrank.fi 

STUDIEKORTET 
Utöver förmånerna 

producerar Frank det 
nationella studiekortet i 

samarbete med Elisa. 



FRANKS ÄGARE 
  FRANK 

(Operativt team, 
6 pers.) 

Ägd av 
studerandekårer 
(O-holding Oy) 

SLL SAKKI SAMOK SYL 

Kilroy 

49% 51% 

12.75% 12.75% 12.75% 12.75% 

Frank är alltså ägd av studerande! 



I SAMARBETE MED  



Student-
förmåner 



FRANKS FÖRMÅNSTJÄNST   

Stället, där du hittar 
Finlands alla 

studentförmåner 

myfrank.fi 

Frank tipsar studerande om fantastiska 
erbjudanden från lokala pizzerior till 
Apples och Zalandos nätbutiker. 
 
 

LOKALA OCH NATIONELLA 
FÖRMÅNER 

Se alltså till att din fuksar kollar rabatterna från Frank innan de gör köp 
beslut!   



FRANKS FÖRMÅNSTYPER 
Det finns två sorts förmåner på nätsidan 

 
 

Nätförmåner 
 
Användningen av nätförmånerna 
kräver registrering till Franks 
förmånstjänst: så kan vi säkra att 
endast studerande får förmånerna. 
 
Efter registreringen visas 
rabattkoden eller länken till 
nätbutiken, med vilken 
studentrabatten fås.  

Butikförmåner 
 
Butikförmånerna är traditionella 
förmåner som fås med studiekortet i 
butiker, restauranger, frisörer etc.  
 
För Franks förmåner finns det inget 
separat Frank-kort, förmånerna fås 
med det egna studiekortet som du 
fått via din studentkår. 



FÖRMÅNERNAS MÅLGRUPP 
Förmånerna som Frank tipsar om är menade  

för ALLA studerande, förmånerna gäller alltså: 
ü  Gymnasister 
ü  Yrkesstuderande 
ü  YH studerande 
ü  Universitetsstuderande 

 
 

 För att utnyttja förmånerna ska studerande vara studentkårens medlem! 



Studerande-
kort 



STUDERANDEKORT   

Studiekort  
= Kortet, som ger dig tillträde  

till både de traditionella 
studieförmånerna (t.ex. 

studentrestauranger, VR) och 
rabatter som  
Frank skaffat.  



KORTALTERNATIV 
Korten som beställs via Frank produceras av Elisa Rahoitus. Från kortens 
beställningssystem (https://elisalompakko.fi/opiskelijakortti) kan följande kort 
beställas: 
 
Grundexamensstuderande 
 

1. Studiekortet med betalfunktion (15,10€) 
2. Studiekortet utan betalfunktion (15,10€) 

Fortsättnings-, deltids-, och HYH-studerande 
 

3. Gröna studiekortet (15,10€) 
 



1. STUDIEKORTET MED 
BETALNINGSFUNKTION 

Fungerar som studiekort för grundexamensstuderande samt som MasterCard –
betalkort på Prepaid-basis. 

 
•  Kortet har förutom det traditionella betal-chipet också ett chip för kontaktlösbetalning. Den 

kontaktlösabetalningen möjliggör att betala under 25€ inköp utan pin-kood endast genom att visa 
betaldekalen vid betalterminalen. 

•  Prepaid-basis: Användaren kan överföra pengar från sin egen nätbank till Elisa Lompakko-tjänsten, dit 
studiekortet är kopplat. Tjänsten kan nås lätt t.ex. med smarttelefons appen (Elisa Wallet), som kan 
laddas ner från app-butiker, eller via adressen elisa.fi/lompakko. 

 Med ett och samma kort kan man alltså bevisa sitt studiestatus i alla sammanhang, samt betala 
inköpen t.ex. studerande lunchen snabbt 

•  Till kortet kan man också välja internationella ISIC egenskapen (tilläggskostnad 15€). Då fungerar kortet 
också som ett internationellt studiekort, vars innehavare har rätt till studentrabatter i över 120 länder. 

•  För beställningen behöver studerande ett finskt socialskyddssignum och finskt telefonnummer 
(telefonoperatorn har ingen skillnad) 

•  Kortet levereras hem till studerande 

PRIS 15,10€ 



2. STUDIEKORTET UTAN 
BETALFUNKTION 

Traditionellt studiekort för grundexamensstuderande med vilken 
man kan bevisa sitt studiestatus i alla sammanhang. 

•  Internationella ISIC egenskapen kan inte väljas till kortet 
•  Studerande behöver INTE ett finskt socialskyddssignum för att beställa 

kortet utan ett studerandenummer  
•  Kortet leveras till studentkårens/studerandekårens byrå 

PRIS 15,10€ 



3. GRÖNA STUDIEKORT 
Avsedd för fortsättnings- och deltidsstuderande samt HYH-studerande, 
och ger inte rätt till alla samma rabatter (t.ex. VR och FPA-måltidsstöd) 

som grundexamensstuderandes kort. 
 

•  Till kortet kan inte väljas ISIC eller betalegenskap 
•  Kortet leveras till studentkårens/studerandekårens byrå 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information on kortalternativen finns här: www.elisa.fi/lompakko/lyyra 
Till kortens beställningssystem hittar du här: https://elisalompakko.fi/
opiskelijakortti 

PRIS 15,10€ 



ELISA LOMPAKKO 

Betalkortet ansluts till Elisa Lompakko-kontot (elisa.fi/lompakko), som skapas vid 
kortbeställningen. Elisa Lompakko erbjuder också på andra användbara funktioner för 
studerande: 
Lyyra-betaldekalen (kostnadsfri beställning via nätet, kostnadsfri användning) 

•  Betalningsmedlet som möjliggör kontaktlösabetalningen, kan tas i bruk vid sidan av studiekortet. Ett 
alternativt sätt att använda kontaktlösabetalningen för de gamla studerande, som inte har ett 
studiekort som stöder den nya teknologin.  

•  Mindre än det traditionella betalnigskortet, fästs t.ex. på baksidan av telefonen 
•  Betalningarna som gjorts med betaldekalen debiteras från samma Elisa Lompakko-tjänsten, som 

köpen gjorda med studiekortet 

•   Till Lopmakko -tjänsten kan pengar överföras via nättjänsten eller via mobil appen 
 

Rahaviesti (kostnadsfri) 
•  Rahaviesti är avsedd för att skicka 2–50 euros små summor via telefonnumret 
•  Rahaviesti kan skickas till alla finländska telefonnummer  
•  Avsändaren väljer mottagaren, skriver summan och godkänner överförningen  
•  Pengarna överförs direkt och mottagarens telefon medelar om att Rahaviesti har kommit fram 
 

Nätbetalningskort (avgiftsbelagd) 
•  Virtuellt kreditkort som kan användas vid självbetjänings applikationer 
•  Fungerar som ett fysiskt kreditkort och kan användas vid alla nätbutiker som godkänner  

MasterCard 



Ta kontakt 



TA KONTAKT 
  

Franks förmåner och nättjänst: 
 
Ø  info@myfrank.fi 

Vid frågor gällande studiekort: 
Ø  Vänligen kontakta din studerandeorganisations 

servicepunkt 
 


