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Välkommen att bekanta dig med  

Seure Keikkanetti -mobilapplikationen! 

Ladda ned Seures Keikkanetti-mobilapplikation i din telefon eller tablett från din applikationsbutik. Den 

avgiftsfria applikationen fungerar i mobilanordningar med operativsystemen Android och iOS. 

Ladda ner: Android 

Ladda ner: iOS 
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Inloggning 
Ange ditt användarnamn (Keikkanettis användarnamn) och lösenord och klicka på Kirjaudu sisään.
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Navigering 
I vyns vänstra övre hörn finns en meny där du hittar applikationens funktioner. Genom att klicka på pilen 

i det högra övre hörnet uppdateras vyn. Genom att klicka på pilen som pekar åt vänster kan du gå bakåt 

i applikationen.     
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Push-meddelande och arbetspassförslag 
När applikationen är aktiv får du arbetspassförslag som push-meddelanden. När du loggar in i 

applikationen får du ett meddelande om att push-meddelandena har tagits i bruk. Om du inte vill motta 

push-meddelanden kan du inaktivera dem på sidan Asetukset. När du loggar ut från applikationen 

förhindras användningen av push-meddelanden automatiskt. 

         

  

Ett push-meddelande fungerar så att du får ett meddelande om ett nytt arbetspassförslag direkt på din 

telefons eller tabletts skärm. Kontrollera i inställningarna på din anordning att du har godkänt 

meddelanden som kommer från Seure Keikkanetti -applikationen.  
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När du klickar på meddelandet kommer du direkt till applikationen. Klicka på Näytä när du vill titta 

noggrannare på ett arbetspassförslag. Annars klickar du på Sulje. Anvisningar om att bekräfta och avslå 

arbetspassförslag hittar du under Arbetspass som har föreslagits åt dig (Ehdotetut).
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Arbetspass som bokats för dig (Tulevat vuorot) 
På sidan Tulevat vuorot ser du alla arbetspass som bokats för dig. Klicka på önskat arbetspass för att se 

noggrannare uppgifter om arbetspasset i fråga.
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När du klickar på ett enskilt arbetspass ser du noggrannare information om arbetsplatsen samt 

eventuella tilläggsuppgifter som angetts för arbetspasset i fråga. Genom att klicka på telefonnumret kan 

du vid behov ringa till arbetsplatsen. Om en arbetsplats har flera än ett telefonnummer går det inte att 

ringa direkt via länken. Gå till Reittiopas och hitta rutten till arbetsplatsen genom att klicka på Avaa 

Reittiopas. 
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Sök arbetspass (Etsi vuoroja) 
Sök ehdotetut (arbetspass som har föreslagits åt dig), varattavat (arbetspass som du kan boka) och 

soveltuvat (arbetspass som du kan önska) genom att trycka på orden i vyns nedre kant. När ordet syns i 

grått syns inte arbetspassen i fråga. När du klickar på Ehdotetut blir ordet ljusrött och du ser de 

arbetspass som föreslagits åt dig. När du klickar på Varattavat blir ordet turkosfärgat och du ser de 

arbetspass som du kan boka. När du klickar på Soveltuvat blir ordet gult och du ser de arbetspass som 

du kan önska dig själv. Om du vill se endast ett avsnitt åt gången, stäng det avsnitt som du tidigare valt 

genom att klicka på ordet på nytt varvid det blir grått. 

Du kan kontrollera de arbetspassförslag som du gjort i Keikkanetti med webbläsaren (Omat 

työvuoroehdotukset). 
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Arbetspass som har föreslagits åt dig (Ehdotetut) 
Ehdotetut är arbetspass som har föreslagits åt dig. Du ser noggrannare uppgifter om arbetspass genom 

att klicka på arbetspass som intresserar dig. Läs uppgifterna och klicka på Varaa (boka) eller Hylkää 

(avslå). Observera att du bara kan läsa den allmänna beskrivningen av arbetsplatsen i Keikkanettis 

webbläsarversion! 
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När du vill ta emot ett arbetspass, klicka på Varaa. Applikationen ber dig ännu att bekräfta bokningen av 

arbetspasset, varvid du antingen kan bekräfta eller avbryta bokningen. När du lyckats boka arbetspasset 

meddelar applikationen ännu att bokningen av arbetspasset lyckats.
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När du inte vill ta emot ett arbetspass, klicka på Hylkää. Applikationen ber dig ännu att bekräfta eller 

avbryta avslåendet. När du bekräftar avslåendet meddelar applikationen ännu till slut att 

arbetsplatsförslaget har avslagits. 
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Arbetspass som du kan boka (Varattavat) 
Varattavat är arbetspass som du kan boka till dig själv. Du ser noggrannare uppgifter om arbetspass 

genom att klicka på arbetspass som intresserar dig. När du vill ta emot ett arbetspass, klicka på Varaa. 

Applikationen ber dig ännu att bekräfta bokningen, varvid du antingen kan bekräfta eller avbryta 

bokningen. Till slut får du ännu ett meddelande när du lyckats boka arbetspasset.

      
  

So 
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Arbetspass som du kan önska (Soveltuvat) 
Soveltuvat är arbetspass som du kan önska dig själv. Du ser noggrannare uppgifter om arbetspass 

genom att klicka på arbetspass som intresserar dig. När du vill ha ett arbetspass, klicka på Ehdota. 

Applikationen ber dig ännu att bekräfta förslaget, varvid du antingen kan bekräfta eller avbryta 

förslaget. Till slut får du ännu ett meddelande om att arbetsplatsförslaget har skickats. 

       

 

Om du efter detta måste återta arbetspassförslaget ska du göra det i Keikkanettis webbläsarversion. När 

arbetspassförslaget godkänns får du ännu separat en bekräftelse om arbetspasset och ser arbetspasset 

på sidan Tulevat työvuorot.        
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Gjorda arbetspass (Tehdyt vuorot) 
På sidan Tehdyt vuorot kan du granska och godkänna de arbetspass som du gjort genast efter 

arbetspasset. Genom att klicka på Hyväksymättömät eller Hyväksytyt i nedre kanten kan du se alla 

önskade arbetspass. När ordet syns i grått syns inte arbetspassen i fråga. När du klickar på 

Hyväksymättömät blir ordet orange och du ser de arbetspass som inte har godkänt. När du klickar på 

Hyväksytyt blir ordet grönt och du ser de arbetspass som har godkänt. 

       

Godkänn arbetspasset eller ändra uppgifterna om arbetspasset genom att klicka på arbetspasset. 
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Ändra starttiden och sluttiden för arbetspasset genom att klicka på klockslagen. En meny där du väljer 

timmar och minuter öppnas, varefter du klickar på Aseta. Ändra vid behov uppgifterna om lunch och hur 

priset för lunchen tas ut. Ange vid behov tilläggsuppgifter om arbetspasset. Nyttig tilläggsinformation är 

till exempel om du på begäran av arbetsplatsens förman har stannat kvar på jobbet en timme längre än 

ni kom överens om ursprungligen. 

   

   När allting är i ordning när det gäller arbetspasset, klicka på Hyväksy och bekräfta ännu till slut att du 

godkänner arbetspasset. 
 

 

När du har godkänt arbetspasset kan du se den i Hyväksytyt työvuorot. Du kan emellertid ännu vid 

behov ändra arbetspasset till dess att arbetsplatsens förman godkänner det.  
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Kalender (Kalenteri) 
På Kalenteri-sidan håller du din kalender uppdaterad och skickar in förslag till ledigheter och semester. I 

kalenderns grundvy ser du dina kalenderanteckningar och i kalenderns nedre del förklaringar till dessa 

anteckningar. Klicka på Lisää för att göra anteckningar i kalendern. 
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Tyrkky och esto 
För in tyrkky när du vill arbeta och är redo att godkänna arbetspassförslag. För in esto när du inte vill ha 

jobb via Seure. Välj om din anteckning är tillfällig eller permanent. 

 

 

  



18 
 

För en tillfällig anteckning väljer du de dagar i kalendern där du vill göra anteckningen. För en 

permanent anteckning väljer du ett startdatum och ett slutdatum. 

 
   

Ställ in klockslaget för vilket du vill göra anteckningen eller välj Koko päivä varvid tillgängligheten eller 

otillgängligheten gäller för hela dygnet. Definiera om du vill ett område som anmärkningen gäller. Om 

du vill kan du lägga till en förklaring till att du är tillgänglig eller otillgänglig. Klicka till slut på Lisää 

merkintä. 
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Förslag om ledighet och semester (Vapaaehdotus ja lomaehdotus) 
Klicka på Vapaaehdotus och välj palkaton vapaa (oavlönad ledighet) eller muu palkallinen vapaa 

(avlönad ledighet). Välj i kalendern de dagar du önskar ha ledigt och ange klockslag. Anteckna i fältet 

Selitys de nödvändiga tilläggsuppgifterna: 

- varför du ansöker om oavlönad ledighet eller avlönad ledighet,  

- namnet på förmannen på arbetsplatsen och hens godkännande av din oavlönade ledighet, 

- om det behövs en vikarie för dig på arbetsplatsen samt den eventuella vikariens arbetstid. 

Klicka till slut på Lisää merkintä och bekräfta. 
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Klicka på Lomaehdotus och välj startdatum och slutdatum i kalendern. Anteckna i fältet Selitys de 

nödvändiga tilläggsuppgifterna: 

- namnet på förmannen på arbetsplatsen och hens godkännande av din semester, 

- om det behövs en vikarie för dig på arbetsplatsen samt den eventuella vikariens arbetstid. 

Klicka till slut på Lisää merkintä och bekräfta. 
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Föra in ett arbetspass (Lisää vuoro) 
Du kan ha rätt och vara skyldig att föra in dina arbetspass i Keikkanetti. För in ett arbetspass: 

- Välj datum (päivämäärä) 

- Ange starttid (aloitusaika) och sluttid (lopetusaika) 

- Välj arbetsplatsen (tilaaja) 

- Välj den oavbrutna längden på din anställning (palkka) 

- Välj titel/arbetsbenämning (ammattinimike) 

- Välj typen av din lunchpaus (lounastauon pituus) 

- Välj den måltid du köper (ruokaperintätieto) 

Ange vid behov tilläggsuppgifter om arbetspasset. Exempel på nyttig tilläggsinformation: du har en 

anställning med månadslön och har haft en längre arbetsdag än normalt och dina timmar utjämnas 

senare. Klicka till slut på Lisää vuoro och bekräfta. 
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Meddelanden (Viestit) 
Läs inkomna och skickade hotline-meddelanden. Du kan skicka ett hotline-meddelande i Keikkanettis 

webbläsarversion. 

 

 


