Tasustamata töö

Kas töö pakkuja
saab ise töötasu?



Kas brutotasu
on suurem kui
riiklik alampalk?

Kas töö on
tasustatud?

Tasustatud töö

Ütle ei.

RAHAKOMPASS
VABAKUTSELISELE
KULTUURITÖÖTAJALE

Tunnitasu on väiksem
kui 3.86 eurot,
kuutasu on väiksem
kui 654 eurot.

Ütle ei.

Netosissetulek on
väiksem kui kulud.
Netosissetulek on
suurem kui kulud.

Tasu
makstakse
palgana.

Kuidas tasu
makstakse?

Pakkumine
on okei.
Kui soovid,
ütle jah!

Palgafond,
et saaksin
ise tasuda
tööjõumaksud.

Kas makstakse välja
kogu palgafond või
ainult brutomäär?

Pigem
ütle ei.

Ainult brutotasu,
nii on tellijale odavam.

Pigem
ütle ei.

Okei, võib
vastu võtta.

Kui suured on su
vältimatud kulud
töö tegemisele
kuluva aja jooksul?

Tasu makstakse
autorilitsentsi, stipendiumi või
ostu-müügilepingu alusel,
ehkki korrektne oleks
sõlmida töösuhe.

Mul on ettevõte ja
esitan arve.

Pigem
ütle ei.

Ei,
mul on
kiire.

Pigem
ütle ei.
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Ütle ei.

Ei, töö nõuab
pingutust ja vaeva.

Tasu on
alampalga
tasemel või
sellest
suurem.

Kuidas vastata alamakstud tööpakkumisele?
Jah? Ei? Pigem ei.

Jah,
tema saab
palka.

Enne kui nõustud,
sõnasta enda jaoks,
miks see töö
sind motiveerib.

Peaksin tegema
seda tööd arvuti ette
isoleerituna.

Jah, see on ju
kultuurivaldkonna töö.

Ei,
minul on
taustaroll.

Ah, otsusta ise.

Ei,
kunst ei peagi
ühiskonnaga
suhestuma.

Kas töö
pakub rõõmu?

Jah, teen seda
hea meelega.

Kas sul on
töö tegemiseks aega?
Jah, otsin tegevust.

Maitse asi, aga
pigem ütle ei.
Mõtle tervisele!

Pigem
ütle ei.

Ei,
tema teeb ka
tasuta tööd.

Rahastust pole
võimalik leida.

Kas töö toob
kuulsust?
Kas töö on
ühiskondlikult
oluline?

Jah,
teen seda
ühiskonna
muutmise nimel.

Kas teed seda tööd üksi
või teistega koos?

Töö on kollektiivne ja
toob kaasa
uusi tutvusi, kogemusi,
oskusi või teadmisi.

Kas selle töö
tasustamiseks oleks
võinud tegelikult ka
rahastust leida?

Loodan, et see toob mulle
nähtavust ja edaspidi
tasustatud tööpakkumisi.
(Olgu siis, aga ära sellest
tasustamata tööotsast
liiga palju looda.)

Hea küll,
võta pakkumine
vastu.

