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Eksponentsiaalse
kasvu ajastu



Inkrementaalne Jätkusuutlik Murranguline

Avatud tehnoloogiad loovad uusi, mittelineaarseid 
kasvuvõimalusi ja väljakutseid







Kas see on mull?



Suurimad ettevõtted
turukapitali järgi

2017
Apple 
Alphabet
Microsoft
Amazon
Berkshire Hathaway
Johnson & Johnson
Facebook
Alibaba
Tencent

2002
Microsoft
General Electric
Exxon Mobil
Wal-Mart
Pfizer
Citigroup
Johnson & Johnson
Royal Dutch Shell
BP



10 X10%
Suurettevõtted Startupid

Ambitsiooni erinevus



Startupidel on üks 
suur eelis 
kauaaegsete
ettevõtete ees:

Neil ei ole ajalugu



Suurettevõtete eelised

• bränd
• usaldusväärsed 

partnerid
• investeerimisvõimekus
• inimesed



Startup teel suurettevõtteks

@sgBlank



Vankumatu visiooni 
risk

Uuring: edukad tehnoloogiaettevõtted on 

„avastatud, mitte planeeritud“

William P. Barnett, a professor of business leadership, strategy, and organizations at Stanford’s Graduate School of 
Business https://www.gsb.stanford.edu/insights/risk-unwavering-vision

https://www.gsb.stanford.edu/insights/risk-unwavering-vision


Edukad avastavad 
uusi (digitaalseid) 
kasvuvõimalusi 
sprintidena



Eksperimenteerimine

Suurettevõtted
kasutavad üha enam
startupides ennast
tõestanud lean startup 
praktikaid



SEB omatöötaja LAB

1
5

2x aastas 4+ riigis

Innovatsiooni-sprindid
100+ töötajale/aastas

Klientidega valideeritud 
toote-ideed



SEB omatöötaja innovatsiooni-sprindid

16

Inspiratsiooni-
üritused

Idee-häkaton
päev

4 meeskonda 
6-nädalane 
programm

Prototüüp 
paberil ja 

arvutis

Idee 
valideerimine 
150 kliendiga

2 meeskonda
6-nädalane 

jätkuprogramm

3min esitlused 
juhtkonnale

Uute toodete 
arendus

Kultuuri 
muutus!





Innovatsioonilabor VKE-dele

Iga-aastased inspiratsiooni-
esinejad ja töötoad 200 
ettevõttele

Tuumtegevused innovatsioonis 4 riigis

Omatöötaja LAB

Kultuuri muutmine: pangaga 
seotud ideedega 
eksperimenteerimine, 
klientidega valideerimine

Fintech koostöö

Riskikapitali (VC)
investeerimisfond Rootsis 

Sisuline/strateegiline koostöö



eAkadeemia

Online videoõppe keskkond 
alustavale ettevõtjale

Tööriistad ettevõtjatele ja 
soovitused Innovatsiooni-
keskuse sündmuseks

http://eakadeemia.seb.ee

Uued algatused 2017+

Kasvuprogramm

2x12 ettevõtet kiirendatud 
2x aastas

10x kasvuambitsioon ja 
digitaliseerumise tehnikad

Lean-tööriistad ja mentorid

Avatud loengud

Innovatsioonikeskus

Keskkond ettevõtjatele 
muutuse loomiseks. 
Kuni 250 inimest Tallinna 
peakontoris.

Kliendiga testimise ruum



Kuidas mõõdame 
innovatsiooni?



Tavapärased
mõõdikud

Ideede #

# projekte 
innovatsiooni-

lehtris

Juurutatud 

projektide #

Käive või kasum 

uutest toodetest



eAkadeemia
videokohtumised
Kasvuprogramm

Innovatsiooni uued mõõdikud

Klientidega 

testitud 

eksperimendid #

Andekate inimeste 

oskuste ja 

mõtteviisi muutus



Meie innovatsiooni-
teekond

3 aasta jooksul: 

200+ töötajat 

omatöötajate 

LAB-is

3 kuu jooksul:

1000+ ettevõtjat 

Innovatsiooni-

keskuse 

sündmustel

Tooteid 1000

kliendiga 

valideeritud

Kasvuprogrammi

12 ettevõtte käive

täna 250 M€

2025 ambitsioon

2 500 M€



Mis meid ees ootab?



Miks Tesla ei teinud 
Uberit - või võtavad just 
Teslad ära taksojuhtide 
töö?



Kas Volvo isesõitvad 
veokid jätavad 
veoautojuhid ja 
logistikud töötuks?



Mitte 10% 
vaid 10x



“Vabandage, ma ei oska sellele
küsimusele veel vastata, kuid
suunan teid oma inimkolleegi
juurde. 

Õpin temalt, kuidas ta selle
olukorra lahendab ning oskan
edaspidi aidata.”

Aida, 
SEB klienditeenindaja

Tehisintellekt 2016



“Ma kahjuks ei tea sellele
küsimusele veel vastust, kuid
küsin oma tehisintellekti käest. 

Õpin temalt, kuidas ta selle
olukorra lahendab ning oskan
edaspidi aidata.”

@siimLepisk

Tehisintellekt 2020



Soovitan täna (ja tulevikus) kasutada
Elon Musk’i suhtumist: 

https://youtu.be/GPaYrhUZSYQ

TED 2017, April 30

„Ära ole kurb, 
mõtle pigem  
tulevikule“

https://youtu.be/GPaYrhUZSYQ


„Tänased väikeettevõtted on 
homme suured, tehes süsteemseid 
eksperimente oma digitaalse 
ambitsiooni suunas.

Tänased suured on homme 
väikesed, kui nad selliseid 
eksperimente ei tee.“

@siimLepisk

Õhinapõhine kultuur



Kuidas kasvatada 
digitaalset ambitsiooni

ja ekspertimenteerida teadlikult?



10x kasvuambitsioon

12 ettevõttele
2x aastas

Klientidega valideeritud
idee ja 100 päeva plaan

Innovatsioonikeskuse
kasvuprogramm



Ambitsioon kasvuks
10M€ -> 100M€

2-5 C-tasandi juhti 
ettevõttest osalevad 20h 
töötubades 3 kuu jooksul
Lisaks kodutööd ja 100 päeva elluviimist

Oodatud panus



Ambitsioon

Kliendi ja turu leiutamine

Lahenduse prototüüpimine

Skaleeruv ärimudel

Innovatsiooni kultuur

5 põhimoodulit



Hommikuti 2h 
praktilised avatud loengud

Pärastlõunal 4h 
mentoritega töötoad tiimidele

Kodutööd

Täiendavad
inspiratsiooniüritused

Kuidas?



Esimene lend: aprill-juuni 2017 
BDO Eesti, Idea Group, Iglusaun, 
Nordnet, Omniva, Tallinn Dolls, 
Volvo Estonia jt

Teine lend: sept-nov 2017

12 ettevõtet lennus



Kandideeri 12. septembriks:
http://bit.ly/SEB-kasvuprogramm

Loengud ja töötoad:
29. september
5. ja 19. oktoober 
6. ja 22. november

Kasvuprogrammi 
järgmised sammud



Siim.Lepisk@seb.ee
http://bit.ly/SEB-kasvuprogramm

LinkedIn/Twitter
@siimLepisk


