Pasilan Hupin käyttöehdot
Palvelu on tarkoitettu kaikille valtionhallinnon työntekijöille.
Hupin käyttäjä sitoutuu seuraaviin käyttöehtoihin.

Käyttöoikeus ja palvelun sisältö:
 Käyttöoikeus Hupin palveluihin on valtionhallinnon organisaatioilla, niiden
työntekijöillä, kumppaneilla sekä asiakkailla.
 Pasilan Hupi on avoinna arkisin klo 7.30–17.00. Mahdolliset muutokset aukioloajoissa ilmoitetaan verkkosivuilla www.senaatti.fi/hupi.
 Käyttöoikeus koskee joustavaa monimuotoista työtilaa.
 Hupin kahden neuvottelutilan käyttömahdollisuus.
 Päivän lehdet, esim. Helsingin Sanomat ja Kauppalehti.
 Wi-Fi-verkkoyhteyden käyttöoikeus (tunnukset kahvilasta).
 Lukittavat säilytinkalusteet työpäivää varten, esim. ruokatauon ajaksi. Kaikki
säilyttimet tyhjennetään klo 17.00 jälkeen. Unohtuneita tavaroita voi kysyä
Aurinkoraitin Infosta yhden viikon ajan, jonka jälkeen arvokkaammat tavarat
toimitetaan Pasilan poliisiasemalle. Kaapin avaimen saa käyttöönsä kahvilasta
kuittausta vastaan.

Muut Pasilan Hupin käyttöön liittyvät ehdot:
















Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä rekisteriseloste on saatavissa kokous- ja
kahvilavastaavalta.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa, jos tilasta ei ajoittain löydy vapaata työpistettä
kaikille tilan käyttäjille.
Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa käyttöehtoja.
Palveluntarjoajan henkilökunta sekä alihankkijat voivat kulkea tilassa sen ylläpitoon,
valvontaan ja vastaavaan liittyvissä asioissa sekä suorittaa tarvittavat ylläpitoon ja
vastaavaan liittyvät toimenpiteet. Pidemmistä häiriötä aiheuttavista ylläpito- ja
vastaavista toimenpiteistä ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen.
Palveluntarjoaja ei vastaa vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista
mahdollisista häiriöistä tilojen käytettävyydessä, palvelussa, laitteissa ja yhteyksissä
tai niiden vaikutuksesta käyttäjien toimintaan tilassa.
Henkilökohtaisten työvälineiden, asiakirjojen, vaatteiden sekä muiden tavaroiden
säilyttäminen on tilan käyttäjän omalla vastuulla.
Tila on tarkoitettu toimistotyön tekemiseen.
Tila ja Wi-Fi-verkko ovat julkisia.
Tilan- ja äänenkäytössä tulee huomioida muut käyttäjät.
Tilan käyttäjä huolehtii omalta osaltaan yleisestä siisteydestä.
Tilan käyttäjän toivotaan ilmoittavan kokous- ja kahvilavastaavalle havaitsemistaan
puutteista (esim. Wi-Fi-yhteys).
Tilan käyttäjä tyhjentää käyttämänsä työpisteen aina poistuessaan tilasta .

Lisätietoa ja palautetta




Kaikki palaute on tervetullutta. Kerrothan kokous- ja kahvilavastaavalle huomattuasi
puutteen, joka estää tai hankaloittaa tilankäyttöä.
Kehitysehdotukset, kysymykset tai käyttökokemukset toivomme palvelun
sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@senaatti.fi.
Palvelun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.senaatti.fi/hupi.

Muut kiinteistön palvelut
 Pasilan virastokeskuksessa on useita eri ravintoloita ja kahviloita.
Senaatin kiinteistöissä olevat lähialueiden palvelut
 Ratapihantie 9 kiinteistössä sijaitsee iso auditorio (200 hlöä) ja muita pienempiä
kokoustiloja, varaukset järjestelmässä www.jk-kitchen.fi/tilavaraus/.
 Ratapihantie 9 kiinteistössä toimii lounasravintola.

