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Tervetuloa tutustumaan Seure Keikkanetti -mobiilisovellukseen! 

Lataa Seuren Keikkanetti -mobiilisovellus puhelimeesi tai tablettiisi sovelluskaupastasi. Ilmainen sovellus 

toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmän mobiililaitteissa. 
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Kirjautuminen 
Kirjoita käyttäjänimesi (Keikkanetin käyttäjätunnus) ja salasanasi ja paina Kirjaudu sisään. 
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Navigointi 
Näkymän vasemmassa yläkulmassa on valikko, josta löydät sovelluksen toiminnot. Oikean yläkulman 

nuolta painamalla näkymä päivittyy. Vasemmalle osoittavaa nuolta painamalla pääset sovelluksessa 

 

  

taaksepäin. 
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Push-viesti ja työvuoroehdotus 
Kun sovellus on päällä, saat työvuoroehdotuksia push-viestinä. Kun kirjaudut sovellukseen, saat 

ilmoituksen siitä, että push-viestit on otettu käyttöön. Jos et halua vastaanottaa push-viestejä, ota ne 

pois käytöstä Asetukset-sivulla. Kun kirjaudut ulos sovelluksesta, push-viestien käyttö estetään 

automaattisesti. 

  

Push-viesti toimii siten, että saat ilmoituksen uudesta työvuoroehdotuksesta suoraan puhelimesi tai 

tablettisi näytölle. Varmista laitteesi asetuksista, että olet sallinut Seure Keikkanetti -sovelluksesta 

tulevat ilmoitukset. 
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Kun painat ilmoitusta, siirryt suoraan sovellukseen. Paina Näytä, kun haluat katsoa ehdotettua 

työvuoroa tarkemmin. Muussa tapauksessa paina Sulje. Ohjeet työvuoroehdotuksen vahvistamisesta ja 

hylkäämisestä löytyvät kohdasta Ehdotetut. 
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Tulevat vuorot 
Tulevat vuorot -sivulla näet kaikki sinulle varatut työvuorot. Paina haluamaasi työvuoroa ja näet 

tarkemmat tiedot kyseisestä vuorosta. 

 
  



7 

Kun painat yksittäistä työvuoroa, näet tarkemmat tiedot työkohteesta sekä kyseiseen työvuoroon 

kirjatut mahdolliset lisätiedot. Klikkaamalla puhelinnumeroa voit tarvittaessa soittaa työkohteeseen. Jos 

työkohteeseen on kirjattu useampi kuin yksi puhelinnumero, ei suoraan linkin kautta soittaminen 

onnistu. Siirry Reittioppaaseen ja katso reitti työkohteeseen painamalla Avaa Reittiopas. 
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Etsi vuoroja 
Etsi ehdotetut, varattavat ja soveltuvat työvuorot painamalla sanoja näkymän alareunassa. Kun sana 

näkyy harmaana, kyseiset vuorot eivät näy. Kun painat Ehdotetut, sana muuttuu vaaleanpunaiseksi ja 

näkyviin tulee sinulle ehdotetut työvuorot. Kun painat Varattavat, sana muuttuu turkoosiksi ja näkyviin 

tulee työvuorot, jotka voit varata. Kun painat Soveltuvat, sana muuttuu keltaiseksi ja näkyviin tulee 

työvuorot, joita voit ehdottaa itsellesi. Mikäli haluat näkyviin vain yhden osion kerrallaan, sulje aiemmin 

valitsemasi osio painamalla sanaa uudestaan, jolloin se muuttuu harmaaksi. 

Tekemiäsi työvuoroehdotuksia voit tarkastella Keikkanetissä selaimella (Omat työvuoroehdotukset). 
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Ehdotetut 
Ehdotetut työvuorot ovat työvuoroja, joita sinulle on ehdotettu. Työvuoron tarkemmat tiedot näet 

painamalla sinua kiinnostavaa työvuoroa. Tutustu tietoihin ja paina Varaa tai Hylkää. Huomioithan, että 

yleiskuvaukseen työkohteesta pääset tutustumaan Keikkanetin selainversiossa! 
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Kun haluat työvuoron, paina Varaa. Sovellus pyytää sinua vielä vahvistamaan työvuoron varauksen, 

jolloin voit joko vahvistaa tai peruuttaa varauksesi. Kun työvuoron varaus onnistuu, sovellus ilmoittaa 

vielä lopuksi, että vuoro on varattu onnistuneesti. 
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Kun et halua työvuoroa, paina Hylkää. Sovellus pyytää sinua vielä vahvistamaan tai peruuttamaan 

hylkäyksen. Kun vahvistat hylkäyksen, sovellus ilmoittaa vielä lopuksi, että työvuoroehdotus on hylätty. 
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Varattavat 
Varattavat työvuorot ovat työvuoroja, jotka voit varata itsellesi. Työvuoron tarkemmat tiedot näet 

painamalla sinua kiinnostavaa työvuoroa. Kun haluat työvuoron, paina Varaa. Sovellus pyytää sinua vielä 

vahvistamaan varauksen, jolloin voit joko vahvistaa tai peruuttaa varauksen. Saat lopuksi vielä 

 

So 
  

ilmoituksen, kun vuoro on varattu onnistuneesti. 
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Soveltuvat 
Soveltuvat työvuorot ovat työvuoroja, joita voit ehdottaa itsellesi. Työvuoron tarkemmat tiedot näet 

painamalla sinua kiinnostavaa työvuoroa. Kun haluat vuoron, paina Ehdota. Sovellus pyytää sinua vielä 

vahvistamaan ehdotuksen, jolloin voit joko vahvistaa tai peruuttaa ehdotuksen. Saat lopuksi vielä 

 

Mikäli sinun tämän jälkeen täytyy perua tekemäsi työvuoroehdotus, tee se Keikkanetin selainversiossa. 

Kun ehdottamasi työvuoro hyväksytään, saat vuorosta vielä erikseen työvuorovahvistuksen ja löydät 

vuoron Tulevat työvuorot-sivulta. 

  

ilmoituksen siitä, että työvuoroehdotus on lähetetty. 
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Tehdyt vuorot 
Tehdyt vuorot -sivulla tarkistat ja hyväksyt tekemäsi työvuorot heti työvuorosi jälkeen. Painamalla 

näkymän alareunasta Hyväksymättömät tai Hyväksytyt saat näkyviin haluamasi työvuorot. Kun sana 

näkyy harmaana, kyseiset vuorot eivät näy. Kun painat Hyväksymättömät, sana muuttuu oranssiksi ja 

näkyviin tulevat hyväksymättömät työvuorot. Kun painat Hyväksytyt, sana muuttuu vihreäksi ja näkyviin 

 

tulevat hyväksytyt työvuorot. 

Hyväksy työvuoro tai muokkaa työvuoron tietoja painamalla haluamaasi työvuoroa. 
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Muokkaa työvuoron Aloitusaikaa ja Lopetusaikaa painamalla kellonajoista. Sinulle avautuu valikko, josta 

valitset tunnit ja minuutit, minkä jälkeen paina Aseta. Muokkaa tarvittaessa lounasta ja ruokaperintää 

koskevat tiedot. Kirjaa tarvittaessa ylös työvuoroon liittyvät lisätiedot. Hyödyllinen lisätieto on 

esimerkiksi se, jos olet työkohteen esimiehen pyynnöstä jäänyt töihin tuntia pidemmäksi kuin oli alun 

perin sovittu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun työvuoron osalta kaikki on kunnossa, paina Hyväksy ja vahvista vielä lopuksi vuoron hyväksyntäsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun olet hyväksynyt työvuoron, se näkyy Hyväksytyissä työvuoroissa. Voit kuitenkin tarvittaessa vielä 

muokata työvuoroa siihen asti, että työkohteen esimies hyväksyy vuoron. 
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Kalenteri 
Kalenteri-sivulla pidät kalenterisi ajan tasalla sekä lähetät vapaa- ja lomaehdotuksia. Kalenterin 

perusnäkymässä näet kalenterisi merkinnät ja kalenterin alapuolella selitykset näille merkinnöille. Paina 

Lisää ja pääset tekemään merkintöjä kalenteriisi. 
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Tyrkky ja esto 
Lisää tyrkky, kun haluat töihin ja olet valmis hyväksymään työvuoroehdotuksia. Lisää esto, kun et halua 

töihin Seuren kautta. Valitse, onko merkintä väliaikainen vai pysyvä. 
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Väliaikaisessa merkinnässä valitset kalenterista päivät, joille haluat merkinnän tehdä. Pysyvässä 

merkinnässä valitset alkupäivän ja loppupäivän. 

 

Aseta kellonaika, jolle haluat merkinnän asettaa tai valitse kohta Koko päivä, jolloin tyrkky tai esto tulee 

voimaan koko vuorokaudelle. Määritä halutessasi alue, jota merkintä koskee. Voit halutessasi lisätä 

tyrkylle tai estolle selityksen. Paina lopuksi Lisää merkintä. 
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Vapaaehdotus ja lomaehdotus 
Paina Vapaaehdotus ja valitse vapaatyypiksi palkaton vapaa tai muu palkallinen vapaa. Valitse 

kalenterista haluamasi päivät ja merkitse kellonaika. Kirjoita Selitys-kenttään tarvittavat lisätiedot: 

- miksi haet palkatonta vapaata tai palkallista vapaata 

- työkohteesi esimiehen nimi ja hänen hyväksyntänsä palkattomalle vapaallesi 

- tieto siitä, tarvitaanko työkohteeseen tilallesi sijainen sekä mahdollisen sijaisen työaika. 

Paina lopuksi Lisää merkintä ja vahvista. 
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Paina Lomaehdotus ja valitse kalenterista alkupäivä ja loppupäivä. Kirjoita Selitys-kenttään tarvittavat 

lisätiedot: 

- työkohteesi esimiehen nimi ja hänen hyväksyntänsä vuosilomallesi 

- tieto siitä, tarvitaanko työkohteeseen tilallesi sijainen sekä mahdollisen sijaisen työaika. 

Paina lopuksi Lisää merkintä ja vahvista. 
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Lisää vuoro 
Sinulla voi olla oikeus ja velvollisuus lisätä omat työvuorosi Keikkanettiin. Lisää vuoro näin: 

- Valitse päivämäärä 

- Merkitse aloitusaika ja lopetusaika 

- Valitse tilaaja eli työkohteesi 

- Valitse palkka eli työsuhteesi yhtäjaksoinen pituus 

- Valitse ammattinimike 

- Valitse lounastauon pituus 

- Valitse ruokaperintätieto 

Kirjaa tarvittaessa työvuoroa koskevat lisätiedot. Esimerkki hyödyllisestä lisätiedosta: työskentelet 

kuukausipalkkaisessa työsuhteessa ja olet tehnyt normaalia pidemmän työpäivän ja tuntisi tasoitetaan 

myöhemmin. Paina lopuksi Lisää vuoro ja vahvista. 
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Viestit 
Lue saapuneet ja lähetetyt hotline-viestit. Hotline-viestin voit lähettää Keikkanetin selainversiossa. 

 


