
JSM-kysely 2021
Kysely suoritettiin 7.–16.5. kaikille JSM-seuroille. Kysely oli liigan ja divisioonien osalta 
muutoin sama, mutta divisioonilla oli yksi ylimääräinen vastausvaihtoehto.  

Kysely JSM-kaudesta (SM-liiga)
Koronapandemian vuoksi JSM-kautta 2020–21 on SM-liigaa pelattu varsin rajallisesti. 
Otteluita on pelattu kaikkiaan vain kuusi.

Liiton hallitus on kokouksessaan 5.5. päättänyt toteuttaa seuraavan kyselyn liigaseu-
roille JSM:n jatkovaihtoehdoista. Kyselyn tuloksia käytetään neuvoa antavana, kun 
liiton hallitus päättää asiasta kokouksessaan 19.5.

Vaihtoehdot:

1a) JSM-toimikunnan esitys, vaihtoehto 1. JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuo-
den 2021 aikana, jonka jälkeen JSM-kausi pelataan kalenterivuosittain. Seuraava kausi 
2022 alkaisi siis tammi-helmikuussa 2022.

1b) JSM-toimikunnan esitys, vaihtoehto 2. JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun 
vuoden 2021 aikana. JSM-kausi 2022 pelataan tiivistetyllä aikataululla niin, että kausi 
2022–23 voidaan aloittaa normaalisti syyskuussa 2022.

JSM-toimikunnan esitys seuraavan linkin takaa kokonaisuudessaan: 
https://www.shakkiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/05/JSM-toimikunnan-ehdo-
tus-JSM-kilpailun-COVID-19-exit-strategiasta-1.pdf

2) Keskeytetään koko kausi 2020–21 ja nollataan kaikki tulokset. Aloitetaan syksyllä 
2021 sarja alusta ja pelataan kausi 2021–2022 normaalin syklin mukaisesti.

3) Jatketaan jo aloitettua JSM-kautta niin, että kausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen 
saakka. JSM-kausi olisi siis poikkeuksellisesti 2020–22. Tässä vaihtoehdossa jo pelatut 
ottelut otettaisiin huomioon.

Kysely JSM-kaudesta (I-, II-, III-divisioonat) 
Koronapandemian vuoksi JSM-kautta 2020–21 on I-divisioonassa pelattu varsin rajal-
lisesti. Otteluita on pelattu kaikkiaan vain neljä.

Liiton hallitus on kokouksessaan 5.5. päättänyt toteuttaa seuraavan kyselyn divari-
joukkueille JSM:n jatkovaihtoehdoista. Kyselyn tuloksia käytetään neuvoa antavana, 
kun liiton hallitus päättää asiasta kokouksessaan 19.5.

Vaihtoehdot:

1a) JSM-toimikunnan esitys, vaihtoehto 1. JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuo-
den 2021 aikana, jonka jälkeen JSM-kausi pelataan kalenterivuosittain. Seuraava kausi 
2022 alkaisi siis tammi-helmikuussa 2022.

1b) JSM-toimikunnan esitys, vaihtoehto 2. JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun 
vuoden 2021 aikana. JSM-kausi 2022 pelataan tiivistetyllä aikataululla niin, että kausi 
2022–23 voidaan aloittaa normaalisti syyskuussa 2022.

JSM-toimikunnan esitys seuraavan linkin takaa kokonaisuudessaan: 
https://www.shakkiliitto.fi/wp-content/uploads/2021/05/JSM-toimikunnan-ehdo-
tus-JSM-kilpailun-COVID-19-exit-strategiasta-1.pdf

2) Keskeytetään koko kausi 2020–21 ja nollataan kaikki tulokset. Aloitetaan syksyllä 
2021 sarja alusta ja pelataan kausi 2021–2022 normaalin syklin mukaisesti.

3) Keskeytetään koko kausi 2020–21 I-divisioonan (ja SM-liigan osalta). II- ja III-di-
visioonat pelaavat kauden 2020–21 loppuun. II-divisioonan lohkovoittajat nousevat 
I-divisioonaan, mikä nostaa molempien I-divisioonan lohkojen koon 10 joukkuee-
seen. Aloitetaan syksyllä kausi 2021–22 normaalin syklin mukaisesti.

4) Jatketaan jo aloitettua JSM-kautta niin, että kausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen 
saakka. JSM-kausi olisi siis poikkeuksellisesti 2020–22. Tässä vaihtoehdossa jo pelatut 
ottelut otettaisiin huomioon.



Tulokset
Viereisissä tuloksissa suosituin vaihtoehto on korostettu keltaisella ja vähiten suosit-
tu punaisella pohjavärillä. 

liigassa ja ykkösdivisioonassa vaihtoehto 2 on saanut selvän kannatuksen ver-
rattuna muihin vaihtoehtoihin, eikä +/– 2:n joukkueen mielipide vaikuttaisi loppu-
tulokseen suosituimmasta vaihtoehdosta liigassa.

kakkosdivisioonassa vaihtoehdot 1a, 1b ja 2 ovat suunnilleen yhtä suosittuja, ja 
näiden keskinäinen järjestys voi muuttua +/– 2:n joukkueen mielipiteen perusteella. 
Eniten ykkössijoja on saanut vaihtoehto 2, mutta samaan aikaan sitä on tällä sarjata-
solla vastustettu eniten. Kannatetuin vaihtoehto on 1b.

kolmosdivisioonassa vaihtoehdot 1b ja 1a ovat suunnilleen yhtä suosittuja. Ylem-
pien sarjatasojen suosikki 2 jää kolmosdivarissa kolmanneksi. Sitä on sekä kannatet-
tu että vastustettu melko paljon.  

Seuraavissa kaavioissa on laskettu yhteen liigan ja ykkösdivisioonan, liigan ja ykkös- 
ja kakkosdivisioonan sekä liigan ja ykkös-, kakkos- ja kolmosdivisioonan tulokset. 
Myös näissä vaihtoehto 2 pysyy suosituimpana. Kolmosdivisioonan vaikutuksesta 
viimeisessä kolme ensimmäistä vaihtoehtoa ovat jokseenkin tasavahvoja.

liiga + i-div          liiga + i–ii-div    liiga + i–iii-div

Näissä vaihtoehto 3 tarkoittaa sarjan jatkamista kevääseen 2022.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 69 joukkuetta sarjassa mukana olevista 92 joukkueesta. 
Kokonaisvastausprosentti on 75,0, mitä voidaan pitää hyvänä.

Liiga   91,7 % I-div   68,8 % II-div   71,4 % III-div   75,0 %

(Lisäksi kaksi III-divarin joukkuetta ilmoitti puhelimitse kannattavansa ensisijaisesti vaihtoehtoa 2. Näitä ei kuitenkaan ole 
laskettu tuloksiin mukaan.)

1a   SM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen JSM-kausi pelataan kalenterivuosittain. 

1b   JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuoden 2021 aikana. JSM-kausi 2022 pelataan tiivistetyllä aikataululla niin, että 
kausi 2022–23 voidaan aloittaa syyskuussa 2022.

2   Keskeytetään koko kausi 2020–21 ja nollataan kaikki tulokset. Aloitetaan syksyllä 2021 sarja alusta.

3   Keskeytetään koko kausi 2020–21 I-divisioonan ja SM-liigan osalta. II- ja III-divisioonat pelaavat kauden 2020–21 
loppuun. II-divisioonan lohkovoittajat nousevat I-divisioonaan, mikä nostaa molempien I-divisioonan lohkojen koon 10 
joukkueeseen.  II- ja III-divisioonan nousu- ja putoamisseuraamukset säilyvät ennallaan. Aloitetaan syksyllä kausi 2021–22 
normaalin syklin mukaisesti.

3 / 4   Jatketaan jo aloitettua JSM-kautta niin, että kausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen saakka. JSM-kausi olisi siis poikke-
uksellisesti 2020–22. Tässä vaihtoehdossa jo pelatut ottelut otettaisiin huomioon.



liigajoukkueiden vastaukset ja vertailu suosituimman  vertailu suosituimman ja vaihtoehdon 1a välillä
ja epäsuosituimman vaihtoehdon välillä    

i-divarijoukkueiden vastaukset ja vertailu suosituimman 
ja epäsuosituimman vaihtoehdon välillä



Alla olevissa taulukoissa kyselyn vastausvaihtoehdot on yhdenmukaistettu liigan ja 
divisioonien välillä niin, että divisioonien ylimääräinen vaihtoehto on jätetty pois.

Yhdenmukaistetuissa tuloksissa III-divarin lukuun ottamatta vaihtoehto 2 nousee suo-
situimmaksi, vaikka ero I- ja II-divarissa toiseksi suosituimpiin vaihtoehtoihin onkin 
pieni.

Toisella palstalla olevissa yhdenmukaistetuissa sarjojen kokonaistuloksissa 
vaihtoehto 2 nousee koko sarjan suosituimmaksi vaihtoehdoksi. Viimeisessä 
taulukossa III-divarin vaikutuksesta ero vaihtoehtoihin 1a ja 1b on pieni ja 
voisi muuttua +– 2:n joukkueen mielipiteestä.

Yhdenmukaistetut vaihtoehdot:

1a   SM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen JSM-kausi pelataan kalenterivuosit-
tain. 

1b   JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuoden 2021 aikana. JSM-kausi 2022 pelataan tiivistetyllä aikataululla 
niin, että kausi 2022–23 voidaan aloittaa syyskuussa 2022.

2   Keskeytetään koko kausi 2020–21 ja nollataan kaikki tulokset. Aloitetaan syksyllä 2021 sarja alusta.

3   Jatketaan jo aloitettua JSM-kautta niin, että kausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen saakka. JSM-kausi olisi siis 
poikkeuksellisesti 2020–22. Tässä vaihtoehdossa jo pelatut ottelut otettaisiin huomioon.



Kahdessa viimeisessä taulukossa on yhteenveto divisioonien vastausvaihtoehdoista 
1a–4. I- ja II-divarin osalta suosituin vaihtoehto on 2. III-divarissa suositaan voi-
makkaasti vaihtoehtoja 1a ja 1b, jolloin vaihtoehto 1b nousee kaikkien divisioona-
joukkueiden suosituimmaksi vaihtoehdoksi. Ero vaihtoehtoon 1a on pieni. Ero ei ole 
suuri myöskään vaihtoehtoon 2, ja 1b:n ja 2:n keskinäinen järjestys voisi muuttua 
+– 2:n joukkueen mielipiteestä. 

1a   SM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen JSM-kausi pelataan kalenterivuosittain. 

1b   JSM-kausi 2020–21 pelataan loppuun vuoden 2021 aikana. JSM-kausi 2022 pelataan tiivistetyllä aikataululla niin, että 
kausi 2022–23 voidaan aloittaa syyskuussa 2022.

2   Keskeytetään koko kausi 2020–21 ja nollataan kaikki tulokset. Aloitetaan syksyllä 2021 sarja alusta.

3   Keskeytetään koko kausi 2020–21 I-divisioonan ja SM-liigan osalta. II- ja III-divisioonat pelaavat kauden 2020–21 
loppuun. II-divisioonan lohkovoittajat nousevat I-divisioonaan, mikä nostaa molempien I-divisioonan lohkojen koon 10 
joukkueeseen.  II- ja III-divisioonan nousu- ja putoamisseuraamukset säilyvät ennallaan. Aloitetaan syksyllä kausi 2021–22 
normaalin syklin mukaisesti.

4   Jatketaan jo aloitettua JSM-kautta niin, että kausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen saakka. JSM-kausi olisi siis poikkeuk-
sellisesti 2020–22. Tässä vaihtoehdossa jo pelatut ottelut otettaisiin huomioon.

Yhteenveto
Vastausvaihtoehto 2 nousee III-divaria lukuun ottamatta suosituimmaksi kaikilla 
sarjatasoilla. II-divarissa tosin vasta yhdenmukaistetuilla tuloksilla.

Liigassa ja I-divarissa mielipide on melko selvä, vaikkakin osin kahtiajakautunut pe-
lattujen otteluiden määrän perusteella. II-divarissa vaihtoehdot 1a, 1b ja 2 saavat lähes 
samanmoisen kannatuksen. Vaihtoehtoa 2 on valittu eniten ykkösvaihtoehtoksi. 

III-divarissa vaihtoehto 2 jakaa voimakkaasti mielipiteitä: yhtäältä sitä kannatetaan 
lähes yhtä paljon kuin eniten kannatettua vaihtoehtoa 1b, ja toisaalta se on selvästi 
epämieluisin vaihtoehto monelle.

Vaihtoehto 1b on melko suosittu liigaa lukuun ottamatta. Tiukan peliaikataulun 
vuoksi se on kuitenkin haastava, mikä mitä ilmeisimmin näkyy juuri liigan vastauk-
sissa.

Myös vaihtoehto 1a on kohtuullisen suosittu. Se on valittu useimmiten keskikaistan 
vaihtoehtona, jonkinlaisena kompromissina. Ykkösvaihtoehdoksi sitä ei ole valittu 
kovin usein, eikä se ole jäänyt huonoimmaksi vaihtoehdoksikaan monesti.

Niin sanottu kombo-vaihtoehto 3, jossa divarit olisi pelattu loppuun ja joka olisi 
nostanut kaudeksi 2021–22 I-divarin joukkuemäärää, ei ollut joukkueiden mieleen. 
Se jäikin lähes huonoimmaksi vaihtoehdoksi kaikissa divareissa. Vielä epäsuositum-
pi kokonaisuudessaan oli vaihtoehto 4 (liigassa 3) jatkaa 2020 alkanutta kautta aina 
2022 kevääseen saakka, vaikka sekin kompromissivaihtoehtona sai paljon keskikais-
tan ääniä.


