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Allmänt 
Inloggning 
Du kan logga in i appen med 
användaridentifikationen du fått till Keikkanetti-
systemet, dvs. med ditt personal-ID. Om du har 
glömt ditt lösenord kan du gå till Keikkanets 
inloggningssida och beställa en länk för byte av 
lösenord genom att klicka på knappen Unohtuiko 
salasanasi (Har du glömt ditt lösenord?). 

Navigation 
Du kan förflytta dig mellan olika funktioner i 
appen genom att använda navigationsbalken 
nedtill i vyn: 

Koti (Hem) 

På appens förstasida kan du see nofication 
center. Seure eller kunden som beställer arbetet 
kan skicka arbetspassförslag till dig. 
 

 

  

Koti (Hem) 

• Appens förstasida, som innehåller viktiga 
snabblänkar 

Haku (Sök) 

• Sök bland lediga arbetspass och långa 
anställningar 

Vuorot (Arbetspass) 

• Kommande arbetspass 
• Lägg till, redigera och godkänn utförda 

arbetspass 

Kalenteri (Kalender) 

• Uppdatera din tillgänglighetsinformation 
 

Muut (Övrigt) 

• Viestit (Meddelanden) 
• Omat tiedot (Egna uppgifter) 
• Dokumentin lähetys (Sändning av dokument) 
• Lähetetyt dokumentit (Skickade dokument) 
• Chatbot 
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Haku(Sök) 
Du kan söka bland lediga arbetspass och längre 
anställningar på fliken Haku (Sök) i appen. 

Fritextsökning 
I fältet Haku (Sök) kan du hitta arbetspass som 
intresserar dig genom att göra en fritextsökning 
på yrkesbeteckning eller arbetsplats. Du kan till 
exempel skriva ordet ”skola” om du vill söka 
lediga arbetspass i skolor eller ”Kalles skola” om 
du vill söka lediga arbetspass i just den skolan. 

Favoriter 
I listan över lediga arbetspass ser du först sådana 
arbetsplatser som du själv har angett som 
favoritobjekt. På nästa sida, under punkten 
Työvuoron lisätiedot (Mer information om 
arbetspasset), får du anvisningar om hur du anger 
favoritobjekt. 

Föreslagna arbetspass 
Om ett arbetspass har föreslagits för dig av 
chefen på arbetsplatsen eller Seure visas en grön 
färgbalk intill arbetspasset. 

Filtrering 
Du kan filtrera listan över lediga arbetspass 
genom att trycka på knappen Suodata (Filtrera). 
Du kan filtrera lediga arbetspass och långa 
anställningar genom att göra följande val:  

 

 

 
  

Varattavat (Bokningsbara) 

• Enskilda arbetspass och anställningar som varar 
kortare tid än 16 dagar och som du kan boka åt dig 

Soveltuvat (Lämpliga) 

• Arbetspass och längre anställningar som du kan 
meddela ditt intresse för. Seure bekräftar om du 
får arbetspassen. 

Ehdotetut (Föreslagna) 

• Arbetspass som föreslås av Seure eller chefen på 
arbetsplatsen. Du kan antingen tacka nej eller boka 
dem åt dig. 

Tilauksen pituus (Bokningens längd) 

• Du kan göra en separat sökning på enskilda 
arbetspass eller längre anställningar som omfattar 
minst två arbetspass eller söka bland alla lediga 
anställningar. 
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Boka ett arbetspass 
Ett bokningsbart arbetspass är ett arbetspass 
som du kan boka åt dig själv direkt. Om du vill 
boka ett arbetspass åt dig ska du öppna 
tilläggsinformationen om arbetspasset och välja 
Varaa (Boka) i nedre kanten. Du uppmanas 
därefter att bekräfta bokningen. Om du trots allt 
inte vill boka arbetspasset trycker du på Peruuta 
(Avbryt). Om du vill boka arbetspasset och är 
säker på att du kan genomföra det trycker du på 
Varaa vuoro (Boka arbetspass). Ett meddelande 
om att arbetspasset har bokats visas i den övre 
kanten av vyn. 

Föreslå lämpliga arbetspass 
Ett lämpligt arbetspass är ett arbetspass som du 
inte kan boka åt dig själv direkt. Du kan föreslå 
ett arbetspass åt dig genom att öppna 
informationen om arbetspasset och trycka på 
Ehdota (Föreslå). Om du får arbetspasset får du 
ett separat meddelande om detta av Seure. 

Boka eller tacka nej till ett föreslaget 
arbetspass 
Seure eller kunden som beställer arbetet kan 
skicka arbetspassförslag till dig. Om du använder 
mobilappen får du aviseringar om förslagen i din 
telefon hem sidan i notification center.  

OBS! Om du inte får några aviseringar i din 
telefon bör du kontrollera 
aviseringsinställningarna och säkerställa att 
OmaSeure får skicka meddelanden till dig.  

Du kan senare gå till fliken Haku (Sök) för att titta 
på de arbetspass som har föreslagits för dig. 
 
När du har öppnat informationen om ett 
arbetspass som har föreslagits för dig kan du välja 
mellan de alternativ som visas i nedre kanten, 
nämligen Varaa (Boka), om du vill ta emot det 
föreslagna arbetspasset, och Hylkää (Nej tack), 
om du inte är intresserad av arbetspasset.  
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Vuorot (Arbetspass) 
På fliken Vuorot (Arbetspass) kan du kontrollera 
informationen om nya och utförda arbetspass, 
redigera informationen om de pass som du har 
gjort och lägga till utförda arbetspass. 

Tulevat vuorot (Nya arbetspass) 
Här ser du arbetspass som har bekräftats för dig 
och som du själv har bokat och som ännu inte har 
utförts. Om du vill titta närmare på 
tilläggsinformationen om ett nytt arbetspass kan 
du trycka på arbetspasset för att se 
informationen. 

Du kan ringa till arbetsplatsen genom att trycka 
på telefonnumret. På länken Reittiopas 
(Reseplaneraren) kan du kontrollera vilken rutt 
du kan använda för att ta dig från din hemadress 
till arbetsplatsen med HST:s kollektivtrafik. 

OBS! Här ser du mer information om 
kundobjektet. Informationen är endast avsedd 
för den arbetstagare som har bokat arbetspasset. 

Tehdyt vuorot (Gjorda arbetspass) 
Under den här punkten ser du de arbetspass som 
du redan har gjort. Röd färg intill ett arbetspass 
betyder att du inte har godkänt informationen 
om det gjorda arbetspasset, medan grön färg i sin 
tur betyder att du har godkänt informationen om 
arbetspasset. Om du vill titta på äldre arbetspass 
som redan har överförts till Seures 
löneadministration för behandling trycker du på 
Näytä käsitellyt (Visa behandlade). 
Redigera och godkänna utförda 
arbetspass 
Tryck på det önskade arbetspasset för att få fram 
närmare information om passet. Om beställaren-
kunden ännu inte har godkänt arbetspasset kan 
du redigera följande information:  

När du har kontrollerat att uppgifterna om 
arbetspasset är korrekta avslutar du genom att 
trycka på Hyväksy (Godkänn). 

 
 
 
  

 

• Alkuaika (Starttid) och Loppuaika (Sluttid) 
• Lounastauko (Lunchrast) 
• Ruokaperintä (Måltidsavgift) 
• Lisätietoja (Mer information)  
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Lägga till arbetspass 
På fliken Tehdyt vuorot (Utförda arbetspass) kan 
du lägga till arbetspass som ännu inte finns i 
systemet. Du kan lägga till ett arbetspass genom 
att trycka på den blå plusknappen och välja ” 
Lisää työvuoro” (Lägg till arbetspass). 

Då öppnas ett formulär för att lägga till ett 
arbetspass. Där kan du välja eller skriva in 
följande information:  

 

 

 

OBS! Om du har en lång visstidsanställning ska du 
alltid själv föra in de arbetspass du har gjort. Då 
är följande information automatiskt förvald i 
formuläret när du lägger till ett arbetspass: 
Tilaaja (Beställare), Työsuhteen kesto 
(Anställningens längd) och Ammattinimike 
(Yrkesbeteckning). 

 

När du har fyllt i alla uppgifter som behövs 
avslutar du med att trycka på Lisää vuoro (Lägg 
till arbetspass).  

• Päivämäärä (Datum) 
• Aloitusaika (starttid) och 

lopetusaika (sluttid) 
• Tilaaja (Beställare) (Arbetsplats) 
• Työsuhteen pituus (Anställningens 

längd) (Under eller över 16 dagar) 
• Ammattinimike (Yrkesbeteckning) 
• Lounastauko (Lunchrast) (Den här 

informationen fås som 
standardinställning för 
arbetsplatsen) 

• Ruokaperintä (Måltidsavgift) 
(Information om huruvida du har 
ätit lunch på arbetsplatsen) 
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Kalenteri(Kalender) 
I kalendern kan du hålla din 
tillgänglighetsinformation uppdaterad samt titta 
på dina arbetspass och de lediga dagar du har 
beviljats. På fliken Kalenteri (Kalender) får du 
fram kalenderanteckningarna genom att välja 
datum och på fliken Tehtävät (Uppgifter) visas 
anteckningarna som en lista. 
 
Lägga till tillgänglighetsinformation 
Du kan börja uppdatera din 
tillgänglighetsinformation genom att trycka på 
plusknappen nertill till höger i vyn. Du får två 
alternativ: Lisää tyrkky (Lägg till tillgänglighet) 
och Lisää esto (Lägg till förhinder). 

Tyrkky (Tillgänglig) betyder att du är villig att ta 
emot arbetspass under de tidpunkter som du har 
valt, medan Esto (Förhindrad) i sin tur betyder att 
du inte vill ta emot arbete vid den tidpunkt som 
du har valt. 

Du kan endast lägga till temporär tillgänglighet 
(tyrkky) på följande sätt:  

1. Välj datum i kalendern 
2. Välj Aloitusaika (Starttid) och 

Lopetusaika (Sluttid) eller välj Koko päivä 
(Hela dagen). 

3. Om du vill kan du använda fältet Selitys 
(Förklaring) för att ge närmare 
information om din tillgänglighet. 

4. Tryck på Lisää merkintä (Lägg till 
anteckning). 

Du kan lägga till temporärt eller permanent 
förhinder (Esto). Så här anger du permanent 
förhinder: 

1. Välj Aloituspäivämäärä (Startdatum) och 
Lopetuspäivämäärä (Slutdatum). 

2. Välj de veckodagar (Viikonpäivät) då du 
inte vill arbeta. 

3. Välj Aloitusaika (Starttid) och 
Lopetusaika (Sluttid) eller välj Koko päivä 
(Hela dagen). 

4. Om du vill kan du använda fältet Selitys 
(Förklaring) för att ge närmare 
information om din tillgänglighet. 

5. Tryck på Lisää merkintä (Lägg till 
anteckning).  
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Muut (Övrigt) 
Viestit (Meddelanden) 
I OmaSeure kan du visa meddelanden du har fått 
och skickat. För närvarande kan du inte skicka 
hotline-meddelanden till Seure via appen, men 
funktionen är under utveckling. I 
webbläsarversionen av Keikkanet kan du skicka 
meddelanden precis som tidigare.  

Omat tiedot (Egna uppgifter) 
På fliken Omat tiedot (Egna uppgifter) kan du ge 
appen tillstånd att behandla dokument som du 
har skickat och frånvaroanmälningar. 

 
Chatbot 
I Chatbot-sektionen kan du ställa frågor till Seures 
Chatbot Seppo. Seppo är samma bekanta figur 
som även svarar på frågor i webbläsarversionen 
av Keikkanet. 

Snabblänkarna 

• fylla i en ansökan om ledighet eller semester 
• läsa anvisningarna Työntekijän ABC 

(Arbetstagarens ABC) 
• beställa ett arbetsintyg (työtodistus), ett 

löneintyg (palkkatodistus), en namnskylt 
(nimikyltti) eller arbetskläder (työvaatteet) 

• anmäla dig till kurser 
 

Kirjaudu ulos (Logga ut) 
Här kan du logga ut ur appen. Nedanför Logga ut-
sektionen ser du vilken version av appen du har 
installerad.  
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Dokumentin lähetys (Sändning av 
dokument) 
I den här sektionen kan du skicka 
anställningsrelaterade dokument som bildfiler till 
Seure för behandling.  

1. Inled sändningen av ett dokument genom att 
trycka på den blå plusknappen och välja 
alternativet Avaa galleria (Öppna galleri) 
eller Ota valokuva (Ta ett foto).  
Obs! Du måste ge appen tillstånd att ta 
foton eller använda galleriet i din telefon för 
att du ska kunna lägga till bilder av de 
dokument som du vill skicka. 

2. När du har lagt till de bilder du vill skicka ska 
du välja dokumentin tyyppi (dokumenttyp) 
och dokumentin lisätyyppi (dokumentets 
tilläggstyp). Alla dokumenttyper har inte en 
tilläggstyp. 

3. Om du vill kan du använda fältet Selitys 
(Förklaring) för att lämna närmare 
information om det dokument du skickar. 
Informationen visas för den person som 
handlägger dokumentet på Seure. 

4. Tryck till sist på Lähetä dokumentti (Skicka 
dokument). 

Lähetetyt dokumentit (Skickade 
dokument) 
Här kan du kontrollera hur handläggningen av 
dokumenten framskrider när du har skickat 
dokument till Seure. Du kan granska de 
dokument som du har skickat genom att trycka 
på dokumentraden. 

Käsittelemättä (Obehandlat) 

Ditt dokument har kommit fram, men Seure har 
ännu inte inlett handläggningen av det. I det här 
skedet kan du fortfarande radera det dokument 
som du har skickat genom att trycka på det röda 
krysset i den högra kanten. 

Käsittelyssä (Behandlas) 

Seure har inlett behandlingen av dokumentet, 
men handläggningen pågår fortfarande. 

Käsitelty (Behandlat) 

Seure har genomfört de åtgärder som krävs för 
att behandla dokumentet. 
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