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Yleiset
Kirjautuminen
Voit kirjautua sovellukseen saamallasi
Keikkanetti-järjestelmän tunnuksella eli
Työntekijän ID-numerolla.
Jos olet unohtanut salasanasi, mene Keikkanetin
kirjautumissivulle ja tilaa salasanan vaihtolinkki
sähköpostiisi käyttämällä Unohtuiko salasanasi painiketta.
Huomaathan, että uutta salasanaa ei voi tilata
sähköpostiosoitteella, vaan ainoastaan
käyttäjätunnuksella

Navigaatio
Sovelluksessa pääset liikkumaan toiminnosta
toiseen alareunassa sijaitsevan
navigaatiopalkin avulla.

Koti
•

Sovelluksen etusivu, työvuoroehdotukset

Haku
•

Avoimien työvuorojen ja pitkien työsuhteiden haku

Vuorot
•
•

Tulevat työvuorot
Tehtyjen työvuorojen lisääminen, muokkaus ja
hyväksyminen

Kalenteri
•

Käytettävyystietojen ylläpitäminen

Muut
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viestit
Omat tiedot
Dokumentin lähetys
Lähetetyt dokumentit
Chatbot
Pikalinkit
Lisää tyrkky
Lisää esto
Kirjaudu ulos
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Koti
Sovelluksen etusivulla näet ilmoituskeskuksen.
•

•

Seure tai työkohteen tilaava asiakas
saattaa lähettää sinulle
työvuoroehdotuksia
Jos sinulla ei ole työvuoroehdotuksia,
etusivu on tyhjä.
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Haku
Voit hakea avoimia työvuoroja ja pidempiä
työsuhteita sovelluksen Haku-välilehdeltä.

Vapaahaku
Haku-kentästä voit vapaatekstihaulla etsiä
ammattinimikkeellä tai kaupungin tai
työkohteen nimellä itseäsi kiinnostavia
työvuoroja. Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan
”koulu” jos haluat etsiä kouluissa avoinna olevia
työvuoroja tai ”Kallen koulu” jos haluat etsiä
juuri kyseisen koulun avoimia työvuoroja.

Ehdotetut vuorot
Jos sinulle on ehdotettu työkohteen esimiehen
tai Seuren toimesta työvuoroa, vuoron viereen
ilmestyy vihreä väripalkki.

Suosikit
Avoimien työvuorojen listauksessa näet
ensimmäisenä sellaiset työskentelykohteet,
jotka olet itse asettanut suosikkikohteiksi.
Suosikkikohteen asettaminen
Valitse työvuoro, jonka aiot varata, yläkulmassa
oikealla on tähti, josta saat merkattua kohteen
suosikiksi. Voit myös poistaa suosikkeja.
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Suodatus
Voit suodattaa avoimien työvuorojen
listanäkymää painamalla Suodata-painiketta.
Voit suodattaa avoimia työvuoroja ja pitkiä
työsuhteita seuraavilla valinnoilla:

Erilaiset työvuorot:
Varattavat
•

Yksittäiset työvuorot ja alle 16 päivää pitkät
työsuhteet, jotka voit varata itsellesi

Soveltuvat
•

Työvuorot ja pidemmät työsuhteet, joita voit
ehdottaa itsellesi. Seure vahvistaa vielä
sinulle, mikäli saat vuorot.

Ehdotetut
•

Seuren tai työkohteen esimiehen ehdottamat
työvuorot, jotka voit joko hylätä tai varata
itsellesi.

Tilauksen pituus
•

Voit etsiä yksittäisiä työvuoroja tai vähintään
kahden työvuoron mittaisia pidempiä

6

Vuoron varaaminen
Varattava vuoro on sellainen, jonka voit varata
suoraan itsellesi. Jos haluat varata vuoron
itsellesi, paina työvuoron lisätiedot auki ja valitse
alareunasta Varaa. Sinua pyydetään vielä
vahvistamaan varaus. Jos et haluakaan varata
työvuoroa, paina Peruuta. Jos haluat varata
vuoron ja olet varma, että voit tehdä työvuoron,
paina Varaa vuoro. Saat onnistuneesta vuoron
varaamisesta vielä ilmoituksen näkymän
yläreunaan.

Soveltuvan vuoron ehdottaminen
Soveltuva vuoro on sellainen, jota et voi suoraan
itsellesi varata. Voit ehdottaa itsellesi työvuoroa
avaamalla työvuoron tiedot ja painamalla Ehdota.
Jos saat vuoron itsellesi, siitä tulee sinulle
erikseen ilmoitus Seurelta.

Ehdotetun työvuoron varaaminen tai
hylkääminen
Seure tai työkohteen tilaava asiakas saattaa
lähettää sinulle työvuoroehdotuksia. ehdotukset
tulevat etusivulle koti-valikkoon.
HUOM! Mikäli et saa ilmoituksia puhelimeesi,
tarkista puhelimesi ilmoitusasetuksista, että
OmaSeure saa lähettää sinulle ilmoituksia.
Voit myöhemmin katsoa sinulle ehdotettuja
työvuoroja Haku-välilehdeltä.
Kun olet avannut sinulle ehdotetun työvuoron
tiedot näkyviin, alareunassa näkyy vaihtoehdot
Varaa, jos haluat ottaa ehdotetun työvuoron
vastaan tai Hylkää, jos et ole kiinnostunut
työvuorosta.
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Vuorot
Voit tarkistaa tulevien ja tehtyjen työvuorojesi
tiedot, muokata tehtyjen vuorojen tietoja ja lisätä
tehtyjä työvuoroja Vuorot-välilehdeltä.

Tulevat vuorot
Tässä kohtaa näet sinulle vahvistetut ja itse
varaamasi työvuorot, jotka ovat vielä
tulevaisuudessa. Jos haluat katsella tulevan
työvuoron lisätietoja tarkemmin, paina työvuoron
kohdalta, niin tiedot avautuvat sinulle näkyviin.
Puhelinnumeroa painamalla voit soittaa
työkohteeseen. Reittiopas-linkistä pääset
katsomaan HSL:n julkisen liikenteen reitin
kotiosoitteesi ja työkohteen osoitteen välillä
HUOM! Tätä kautta näet asiakaskohdetta
koskevia lisätietoja, jotka on tarkoitettu vain
vuoron varanneelle työntekijälle.

Tehdyt vuorot
Tässä kohtaa näet menneet työvuorot, jotka olet
tehnyt. Punainen väri vuoron vieressä tarkoittaa
sitä, että et ole käynyt hyväksymässä tehdyn
työvuoron tietoja ja vihreä puolestaan sitä, että
olet hyväksynyt vuoron tiedot.
Jos haluat katsella vanhempia työvuoroja, jotka
on siirretty jo Seuren palkkahallinnossa
käsittelyyn, paina Näytä käsitellyt.

Tehdyn työvuoron muokkaaminen ja
hyväksyntä
Paina haluamasi työvuoron kohdalta, niin pääset
tarkastelemaan vuoron tietoja tarkemmin. Jos
tilaaja-asiakas ei ole vielä hyväksynyt vuoroa, voit
käydä muokkaamassa seuraavia tietoja:
•
•
•
•

Alkuaika ja Loppuaika
Lounastauko (tämä tieto tulee
työkohteelta oletuksena)
Ruokaperintä
Lisätietoja (esim. tieto siitä, että olet
sopinut kohteessa jääväsi ylitöihin)

Kun olet tarkistanut, että vuoron tiedot ovat
oikein, paina lopuksi Hyväksy.
8

Lisää vuoro
Tehdyt vuorot-välilehdellä voit lisätä työvuoroja,
joita ei vielä löydy järjestelmästä. Vuoron
lisäämiseen pääset painamalla sinistä pluspainiketta ja valitsemalla ”Lisää työvuoro”.
Sinulle avautuu työvuoron lisäämisen lomake,
johon valitset tai syötät seuraavat tiedot:

•
•
•
•
•
•
•
•

Päivämäärä
Aloitusaika ja lopetusaika
Tilaaja (Työkohde)
Työsuhteen pituus (Alle tai yli 16
päivää)
Ammattinimike
Lounastauko (Tämä tieto tulee
työkohteelta oletuksena)
Ruokaperintä (Tieto siitä, oletko
syönyt työkohteen lounaan)
Lisätietoja (Esim. tieto siitä, että
olet sopinut kohteessa jääväsi

HUOM! Jos olet pitkässä määräaikaisessa
työsuhteessa, sinun tulee aina syöttää itse
tekemäsi työvuorot. Tällöin työvuoron lisäämisen
yhteydessä seuraavat tiedot ovat lomakkeella
valittuna automaattisesti: Tilaaja, Työsuhteen
kesto ja Ammattinimike.

Kun kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, paina
lopuksi Lisää vuoro.
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Kalenteri
Kalenterin kautta voit ylläpitää
käytettävyystietojasi sekä katsella työvuorojasi ja
sinulle myönnettyjä vapaapäiviä. Kalenterivälilehdellä näet kalenterimerkinnät valitsemalla
päivämäärän ja Tehtävät-välilehdellä merkinnät
näkyvät listauksena.

Käytettävyystietojen lisääminen
Voit aloittaa käytettävyystietojesi päivittämisen
painamalla näkymän oikeassa alareunassa olevaa
plus-painiketta. Saat kaksi vaihtoehtoa, Lisää
tyrkky ja Lisää esto.

Tyrkky tarkoittaa sitä, että olet halukas ottamaan
valitsemillesi ajankohdille työvuoroja, Esto
puolestaan sitä, että et halua töitä valitsemallasi
ajankohdalla.
Tyrkyn voit lisätä ainoastaan väliaikaisena
seuraavalla tavalla:
1. Valitse kalenterista päivämäärät
2. Valitse Aloitusaika ja Lopetusaika tai
valitse Koko päivä
3. Kirjoita halutessasi Selitys, jos haluat
antaa tarkempia tietoja
käytettävyydestäsi
4. Paina Lisää merkintä
Eston voit lisätä väliaikaisena, mutta myös
pysyvänä. Pysyvän eston teet seuraavalla tavalla:
1. Valitse Aloituspäivämäärä ja
Lopetuspäivämäärä
2. Valitse Viikonpäivät, jolloin et halua
työskennellä
3. Valitse Aloitusaika ja Lopetusaika tai
valitse Koko päivä
4. Kirjoita halutessasi Selitys, jos haluat
antaa tarkempia tietoja
käytettävyydestäsi
5. Paina Lisää merkintä
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Muut
Viestit
OmaSeuressa voit tarkistaa sinulle saapuneita
viestejä ja lähettämiäsi viestejä. Tällä hetkellä
sovelluksen kautta ei voi lähettää Seurelle
hotline-viestejä, mutta toiminnallisuus on
kehityksessä. Keikkanetin selainversiosta pystyt
tuttuun tapaan lähettämään viestejä.

Omat tiedot
Omat tiedot -välilehdellä voit antaa sovellukselle
luvan lähettämiesi dokumenttien käsittelyyn ja
poissaoloilmoitusten käsittelyyn.

Chatbot
Chatbot-osiosta pääset kysymään kysymyksiä
Seuren Seppo-Chatbotilta. Seppo on sama tuttu
tyyppi, joka vastailee kysymyksiin myös
Keikkanetin selainversiossa.

Pikalinkit
•
•
•

•

Siirtyä täyttämään vapaa- ja lomaanomuksen
Päästä katselemaan Työntekijän ABCohjetiedostoa
Tilata Työtodistuksen, Palkkatodistuksen,
Nimikyltin tai Työvaatteet
Ilmoittautua koulutuksiin

Kirjaudu ulos
Tästä osiosta pääset kirjautumaan ulos
sovelluksesta. Kirjaudu ulos -osion alapuolelta
näet, mikä sovelluksen versio sinulla on
asennettuna.
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Dokumentin lähetys
Voit lähettää Muut-osiosta työsuhteeseesi
liittyviä dokumentteja kuvatiedostoina Seurelle
käsiteltäväksi.
1. Aloita dokumentin lähettäminen painamalla
sinistä plus-painiketta ja valitsemalla
vaihtoehdon Avaa galleria tai Ota valokuva.
Huom! Sinun tulee sallia sovelluksen ottaa
kuvia tai käyttää puhelimesi galleriaa, jotta
voit lisätä kuvia lähetettävästä dokumentista
2. Kun olet lisännyt haluamasi kuvat, valitse
dokumentin tyyppi ja dokumentin
lisätyyppi. Kaikilla dokumenttityypeillä ei ole
lisätyyppiä
3. Kirjoita halutessasi Selitys-kenttään
tarkempaa tietoa lähettämästäsi
dokumentista. Tieto näkyy Seuressa
dokumenttia käsittelevälle henkilölle
4. Paina lopuksi Lähetä dokumentti

Lähetetyt dokumentit
Kun olet lähettänyt Seurelle dokumentteja, voit
tässä osiossa seurata dokumentin käsittelyn
edistymistä. Dokumenttiriviä painamalla voit
tarkastella lähettämiäsi dokumentteja.
Käsittelemättä
Dokumenttisi on saapunut perille, mutta sitä ei
vielä ole Seurella otettu käsittelyyn. Tässä
vaiheessa voit vielä poistaa lähettämäsi
dokumentin painamalla punaisesta rastista
oikeassa reunassa.
Käsittelyssä
Dokumentti on Seuressa otettu käsittelyyn, mutta
dokumentin käsittely on kesken.
Käsitelty
Dokumentin käsittelyn vaadittavat toimenpiteet
on Seuressa tehty.
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