OSAKASSÄÄNNÖT – SEATIME

ST Yachting Club Oy:n (”Seatime”) alla selostetut osakassäännöt määrittävät osakkeenomistajien
osakasoikeuksien ja -velvollisuuksien sisältöä ja täydentävät osakkeiden kauppakirjan ja
yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Osakkaalla tarkoitetaan alla olevissa säännöissä
osakkeenomistajaa sekä soveltuvin osin hänen perhettään ja vieraitaan, kuitenkin siten, että
päävastuullinen käytöstä ja mahdollisista vahingoista on aina kyseisen käyttöajan hallinnoinnin
varsinainen osakkeenomistaja, jonka katsotaan myös olevan veneen päällikkö. Osakkaaseen
rinnastetaan veneen käytön ja vastuiden osalta myös RCI-vaihtojärjestelmän kautta venettä
hallinnoiva henkilö (pois lukien oikeudet jotka johtuvat osakeyhtiölain mukaisesta
osakkeenomistajan asemasta).
Seatime pidättää oikeuden tarvittaessa muokata osakassääntöjen sisältöä puuttumatta kuitenkaan
täysien käyttövuorokausien määrään (käyttöaika pois lukien luovutus- ja palautuspäivät).
Venetyyppikohtainen tarkempi käyttöä koskeva ohjeistus on veneessä ja sitä on noudatettava
kuten näitä osakassääntöjä.
Veneen omistusoikeus kuuluu Seatimelle. Osakkaan laiminlyödessä tässä dokumentissa sekä
venetyyppikohtaista käyttöä koskevissa ohjeissa ilmoitetut velvoitteet, Seatimella on oikeus periä
kaikki laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset ja vahingot osakkaalta sekä tarvittaessa rajoittaa
osakasoikeuksia.

KÄYTTÖAIKA OSAKASVIIKOLLA
Käyttö alkaa sunnuntaina klo 14 ja päättyy seuraavana sunnuntaina klo 12, kotisatamassa.
Veneen tulee olla kyseisenä ajankohtana kiinnitettynä, tyhjänä osakkaan tavaroista ja muilta osin
näiden sääntöjen mukaan siivottuna, septitankki tyhjänä ja polttoainetankki täytettynä.
Veneen luovutukseen, siihen kuuluvaan käyttöopastukseen ja palauttamiseen kulunut aika luetaan
käyttöaikaan.
Palautuksen myöhästymisestä on ilmoitettava Seatimelle välittömästi kun myöhästyminen on
ilmeistä. Veneen palautuessa ennen käyttöajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
Venettä on oikeus käyttää ST Yachting Club Oy:n osakkaalla, osakkeenomistajan on oltava aina
kyydissä veneen ollessa kulussa.
Venettä ja sen käyttöä ei ole oikeutta luovuttaa kenellekään ilman Seatimen etukäteistä
suostumusta. Osakas on aina päävastuullinen vahinkotapauksessa riippumatta läsnäolosta
veneessä vahingon tapahtuessa.

VENEEN KÄYTTÖ
1. Vene on luovutettava osakasviikolle hyväkuntoisena ja katsastus- ja muiden määräysten
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mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.
2. Osakkaan jättäessä osakasviikkonsa käyttämättä, tulee tästä ilmoittaa Seatimelle
mahdollisimman pian ja viimeistään 10 vrk ennen käyttöoikeuden alkamista. Seatime
pyrkii vuokraamaan veneen ko. ajalle osakkaan lukuun ja toteutuneesta vuokrauksesta
tilitetään Seatimelle 20% arvonlisäverollisesta vuokraushinnasta välityspalkkiona ellei
toisin ole sovittu. Mikäli osakas ei ilmoita viikon käyttämättä jättämisestä, voidaan
osakkaalta veloittaa tämän käyttöviikon aikaiset kotisataman satamapaikkamaksut.
3. Osakas on velvollinen huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö
omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
4. Osakas sitoutuu käyttäessään venettä ottamaan huomioon merilain ja muiden määräysten
aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia muita
lakeja ja asetuksia, sekä hyvää merimiestapaa.
5. Kilpaileminen veneellä on kielletty ilman Seatimen suostumusta. Vahinkojen
ennaltaehkäisemiseksi karttoihin merkittyjen väylien ulkopuolelle meneminen katsotaan
vahinkotapauksissa aina tuottamusta/huolimattomuutta osoittavaksi menettelyksi.
6. Osakas vastaa siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan
veneen käsittelystä käytetyllä purjehdusalueella (Ruotsin ja Suomen rannikko sekä Viro).
Veneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty ilman Seatimen
suostumusta.
7. Vene on aina kiinnitettävä huolellisesti lyhytaikaisessakin kiinnityksessä. Kiinnitysköysiä
on käytettävä riittävästi ja silmällä pitäen mahdolliset tuulensuunnan ja –voimakkuuden
muutokset. Ankkurin käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varmistettava
ankkurin pitävyys. Veneen jäädessä ilman valvontaa se on aina lukittava ja kiinnitettävä
asianmukaisesti.
8. Vene luovutetaan osakasviikon alussa varusteineen ja polttoaineineen. Tankin täyttöaste
tarkastetaan lähtiessä ja palautettaessa tankissa on oltava sama määrä polttoainetta.
9. Veneessä on kaksi kaasupulloa, joista toinen pidetään aina täysinäisenä varapullona.
Mikäli kaasupullo tyhjenee käytön aikana, tästä on ilmoitettava käytön päättyessä
Seatimelle, jotta pullo voidaan vaihtaa seuraavaa käyttöä varten.
10. Tupakointi veneen sisätiloissa on kielletty. Ulkona tupakoidessa tulee estää tuhkan
pudottaminen veneen kannelle ja erityisesti purjeisiin ja kankaisiin.
11. Pelastusliivien käyttö on suositeltavaa veneessä, lasten olisi hyvä pitää liivejä myös
laiturilla ollessaan. Kovemmalla tuulella turvavaljaiden ja elämänlangan käyttö edistää
turvallisuutta. Automaattiliivejä käytettäessä tulee varoa teräviä esineitä ja pukea aina
liivit päällysvaatteiden päälle. Liivejä ei saa jättää kosteana kaappiin tai muuhun
suljettuun paikkaan. Mahdollisesta liivien aukeamisesta pitää aina ilmoittaa Seatimelle ja
huolehtia hiilidioksidipatruunan ja laukaisumekanismin vaihtamisesta uusiin.
12. Ennen purjehdukselle lähtöä säätiedot tulisi tarkistaa päivittäin ja huomioida mahdolliset
tuulivaroitukset mitoittaa purjemäärä sääolosuhteiden mukaan.
13. Lemmikkieläinten tuominen veneeseen on kielletty, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
14. Osakasviikon alussa, osakas on velvollinen tarkastamaan veneen kunnon sekä varusteet
ensimmäisen käyttövuorokauden aikana, mahdollisten vaurioiden ja puutteiden
syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
15. Veneessä osakasviikon aikana ilmenneet mahdolliset viat ja puutteet tulee ilmoittaa
Seatimelle välittömästi käyttöajan päätyttyä ja tarvittaessa jo osakasviikon aikana, jotta
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tarvittavat korjaustoimenpiteet saadaan mahdollisimman nopeasti tehtyä.

VENEEN HOITO
Osakas maksaa tarvitsemansa dieselpolttoaineen ja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen
käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vene tulee aina palauttaa käytön jälkeen polttoainetankki
täytettynä.
Osakas on käyttöaikana velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista ja hänen on
ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, koskien esimerkiksi moottoriöljyn määrää, jäähdyttimen
ja akun nesteitä, pilssin tilaa ja veneen yleistä siisteyttä. Osakas vastaa laiminlyöntitapauksissa
näiden tarkastusten ja tarvittavien toimenpiteiden tekemättä jättämisestä aiheutuneista
vahingoista.
Mahdollisista vioista ja rikkoontumisista on viipymättä ilmoitettava Seatimelle.
Vene tulee pitää käyttöaikana siistissä kunnossa ja tavarat oikeilla paikoillaan, turvavarusteiden
paikkoja ei saa vaihtaa eikä turvavarusteita käyttää aiheetta.
Vene tulee luovuttaa kansi huuhdeltuna ja näkyvät jäljet/naarmut siivottuna kaikilta kylki- ja
kansipinnoilta. Sisätilat imuroidaan, tiskit tiskataan ja laitetaan takaisin kaappeihin, lakanat ja
pyyhkeet kerätään veneessä olevaan pyykkipussiin, hyttien turkkilevyt sekä pöytäpinnat
pyyhitään kostealla ja kaikki ruokatarvikkeet sekä pikkutavarat ym. veneen varustukseen
kuulumattomat esineet viedään pois. Seatime hoitaa osakkaan puolesta WC:n siivouksen,
lakanoiden pesun sekä keittiön siivouksen.
Seatimella on oikeus laskuttaa kohtuullisista siivouskustannuksista, mikäli siivousta ei ole
suoritettu asianmukaisesti.

VAKUUTUKSET
Veneessä on voimassa oleva venevakuutus, joka käsittää myös vastuuvakuutuksen ja
vahinkovakuutuksen. Vakuutuksen omavastuu vahingoista on 2.000 euroa. Vakuutusyhtiö on
Pantaenius AB.
Osakas on vastuussa aiheuttamistaan ja osakasviikollaan sattuneista kaikista vahingoista, siltä
osin kun korvausta ei saada vakuutuksesta. Osakas on vastuussa myös vakuutusehtojen riittävästä
tuntemisesta.

VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA KÄYTTÖAIKANA
perusomavastuu
Osakas on vähintään vakuutuksen omavastuun (2.000 euroa) rajaan saakka velvollinen
korvaamaan veneelle ja sen varusteille käyttöaikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan veneestä
kadonneet tai vaurioituneet osat ja varusteet. Osakas ei saa omatoimisesti hankkia korvaavaa
varustetta tilalle ilman Seatimen suostumusta, jotta varmistetaan varaosien sopivuus ja laatu sekä
varustelun yhdenmukaisuus.
vastuu kaikesta vahingosta
Jos veneelle tai Seatimelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta tahallisuudesta, tuottamuksesta,
huolimattomuudesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että osakas on muutoin rikkonut tämän
sopimuksen tai vakuutussopimuksen ehtoja, hän on velvollinen korvaamaan Seatimelle ja muille
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osakkaille aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.
vapautuminen korvausvastuusta
Osakas vapautuu korvausvastuusta, jos Seatime saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen
perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

SEATIMEN VASTUU VENEEN VIRHEESTÄ
Virhe, joka ei johdu osakkaan huolimattomuudesta
Jos veneessä käyttöaikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu osakkaan
huolimattomuudesta, osakas voi vaatia virheen korjaamista kohtuullisessa ajassa. Seatime voi
edellyttää veneen siirtoa asianmukaiseen paikkaan virheen korjaamiseksi, siirrosta aiheutuneet
kohtuulliset ylimääräiset kustannukset voidaan hyvittää osakkaalle.
Seatime ei ole velvollinen korvaamaan tarpeettomia tai kohtuuttomia kustannuksia, jos osakas
ryhtyy itsenäisesti ei-kiireellisiin toimenpiteisiin veneessä ilmenneen virheen, vian tai puutteen
johdosta ilman Seatimen etukäteistä suostumusta.
Seatime ei vastaa veneen virheen tai vahingon johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista,
käyttöhyödyn menetyksestä eikä vahingoista, jotka johtuvasta ylivoimaisesta esteestä.
Mikäli venettä ei ole mahdollista käyttää osakasviikolla virheen tai vahingon takia, Seatime
pyrkii mahdollisuuksien mukaan varaustilanteen salliessa järjestämään korvaavan käyttöajan
saman purjehduskauden aikana (Seatime pidättää oikeuden venetyypin ja ajankohdan valintaan).
Virhe, joka johtuu osakkaan huolimattomuudesta
Seatime ei ole velvollinen antamaan hyvitystä tilanteissa, joissa virhe johtuu osakkaan
huolimattomuudesta ja tämä on johtanut käyttöhyödyn menetyksiin.
Osakas on vastuussa tällaisten virheiden korjaamisesta aiheutuneista kuluista, siten kuin tämän
sopimuksen kohdassa "Vastuu veneestä ja sen varusteista käyttöaikana" on sovittu.

TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Osakkaan on välittömästi ilmoitettava Seatimelle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä
kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös
poliisille. Seatimen on tämän jälkeen ilmoitettava mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on
ryhdyttävä.
Vahingon sattuessa osakkaan on heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa
edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä
aina, kun kyseessä on henkilövahinko.
Jos osakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa Seatimelle siitä
syntyneestä vahingosta sekä omasta vahingostaan.

VENEEN HALLINTAOIKEUS JA MUUTOKSET
Osakkaalla on oikeus saada veneen hallinta omistamansa osakkeen mukaisen käyttöajan mukaan,
mikä on määritetty yhtiöjärjestyksessä ja kauppakirjassa sekä siihen myöhemmin osapuolten
yhdessä mahdollisesti tekemillä muutoksilla.
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Osakkaan myydessä osakkeensa, hänen tulee viivytyksettä ilmoittaa uusi omistaja Seatimelle
sekä huolehtia uuden osakkaan olevan tietoinen osakassääntöjen velvoittavuudesta myös tätä
kohtaan.
Osakkaan laiminlyödessä velvollisuutensa esim. veneen hoidon tai maksujen osalta, Seatimella
on oikeus rajoittaa veneen hallintaan kohdistuvia oikeuksia ja/tai pidättää ne kokonaan kunnes
laiminlyönnit on hoidettu kuntoon ja viime kädessä ottaa osakkeet hallintaan laiminlyöntien
ollessa olennaisia.
Käyttöoikeus kohdistuu kauppakirjassa määritettyyn veneyksilöön. Veneen ja sen varusteiden
uusimisesta ja parantamisesta voidaan päättää yhtiökokouksessa. Ns. kuluvien pienosien huolto ja
uusinta sisältyvät hoitovastikkeeseen.
Mikäli osakkaat haluavat hankkia lisävarusteita tai uusia veneen, minkä hallintaan he ovat
oikeutettuja osakeoikeuksiensa perusteella, päätös tulee tehdä kyseisen osakesarjan omistajien
päätöksellä. Lisävarustehankinnat käytössä olevaan veneeseen sovitaan yhtiökokouksessa
kyseisen osakesarjan osakkaiden päätöksellä ja kustannukset veloitetaan ko. osakesarjan
vastikkeella.
Veneen uusimistapauksessa Seatime neuvottelee veneenhankinnan osakkaiden valitsemasta
venemallista ja hyvittää osakkaille veneen sen hetkisen vaihtohinnan osana osakkailta perittäviä
uusimiskustannuksia ja päivittää yhtiöjärjestyksen mukaisen hallintaoikeuden uuteen veneeseen.

SOVELLETTAVA LAKI JA SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Sopimukseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Mahdollisuudet erimielisyydet pyritään aina ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisellä
neuvottelulla. Osakkaan ollessa luonnollinen henkilö, hänellä on oikeus myös saattaa asia
Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava asiassa
toimivaltaisessa yleisessä alioikeudessa.

OIKEUS MUUTOKSIIN
Seatime pidättää oikeuden muuttaa näitä osakassääntöjä ilman erillistä ilmoitusta. Voimassa
olevat osakassäännöt ovat saatavilla websivustolta, www.seatime.fi ja ne toimitetaan pyydettäessä
erikseen osakkaalle. Osakassäännöillä ei ole mahdollista heikentää osakkaille osakeyhtiölain
nojalla kuuluvia oikeuksia.
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