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PÖYTÄKIRJA TT:N JA SAK:N VÄLISTEN KESKUSJÄRJESTÖSOPIMUSTEN 
OSAPUOLEN VAIHTUMISESTA 
 
Aika 28.6.2004 
 
Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 
 
Läsnä Fagernäs Leif EK puheenjohtaja 
 Laatunen Lasse TT 
 Riski Seppo TT 
 Rautiainen Hannu TT 
 Ihalainen Lauri SAK 
 Huutola Matti SAK 
 Rusanen Jorma SAK 
 
 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto r.y. (myöhemmin TT) ja Palve-

lutyönantajat r.y. (myöhemmin PT) puretaan siten, että niiden toiminta 
lakkaa 31.12.2004. TT:n ja PT:n toimintaa jatkaa 1.1.2005 alkaen 
25.5.2004 perustettu Elinkeinoelämän keskusliitto r.y. (myöhemmin EK). 

 
 Tämän pöytäkirjan mukaiset järjestelyt toteutuvat sillä edellytyksellä, että 

TT puretaan ja EK jatkaa sen toimintaa 1.1.2005 alkaen. 
 
1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkistetaan tässä kokouksessa ja että kaikki 

osanottajat allekirjoittavat sen. 
 
2 TT:n ja SAK:n välillä on voimassa seuraavat keskusjärjestösopimukset: 
 

– TT-SAK yleissopimus allekirjoituspöytäkirjoineen (4.6.1997) 
– TT-SAK irtisanomissuojasopimus (10.5.2001) 
– TT (STK)-SAK lomapalkkasopimus (10.9.1990) 
– TT (STK)-SAK ansiotilastosopimus (3.6.1974) 
– TT (STK)-SAK pöytäkirja ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 

(13.1.1969) 
– TT (STK)-SAK pöytäkirja luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 

toimeentuloturvasta työsopimuksen purkutapauksissa (3.12.1985). 
 

3 TT ja SAK sopivat tällä pöytäkirjalla, että kohdassa 2 mainittujen sopi-
musten voimassaolo päättyy niiden välillä 31.12.2004. 

 
4 EK ja SAK sopivat, että EK tulee 1.1.2005 alkaen TT:n sijaan sopi-

musosapuoleksi kohdassa 2 mainittujen sopimusten osalta siinä laajuu-
dessa ja samoin oikeusvaikutuksin kuin ne ovat sitoneet TT:tä. 

 
5 EK ja TT sekä SAK toteavat, että sopimusosapuolen vaihdoksella ei ole 

tarkoitus muuttaa TT:n ja SAK:n välillä 2 kohdan sopimusten lisäksi 
voimassa olevia sitoumuksia ja käytäntöjä eikä niihin liittyviä oikeusvai-
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kutuksia, jotka siten ovat voimassa 1.1.2005 alkaen EK:n ja SAK:n välil-
lä. 
 

6 Allekirjoittaneet osapuolet toteavat, että tällä pöytäkirjalla sovitulla sopi-
musosapuolen vaihdoksella ei ole vaikutusta siihen, miten ja missä laa-
juudessa sopimukset ovat voimassa allekirjoittaneiden osapuolten jäsen-
liittojen välillä alakohtaisissa työehtosopimuksissa. 

 
 
 
Vakuudeksi Hannu Rautiainen  Jorma Rusanen 
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